
หนา 2171กิจการของอัครสาวก
ภารกิจของพระคริสต

ภายหลังการฟนคืนพระชนม

1โอ ขาแตทานเธโอฟลัส ใน
หนังสือเร่ืองแรกนั้น ขาพเจา

ได กล าวแล วถึ งบรรดาการซึ่ ง
พระเยซูไดทรงตั้งตนกระทําและ
สั่งสอน
2จนถึงวันที่พระองคทรงถูกรับ
ข้ึนไป ในเมื่อไดตรัสสั่งโดยเดช
พระวิญญาณบริสุทธิ์ แกอัคร-
สาวก ซึ่ งพระองคทรงเลือกไว
แลวนั้น
3ครั้นพระองคทรงทนทุกขทร-
มานแลว ไดทรงแสดงพระองค
แก คนพวกนั้ นด วยหลั กฐาน
หลายอยาง พิสูจนอยางแนนอน
ที่สุดวาพระองคทรงพระชนมอยู
และได ทรงปรากฏแก เขาทั้ ง
หลายถึงสี่ สิบวัน และไดทรง
กลาวถึงเร่ืองอาณาจักรของพระ
เจา

การรับบัพติศมา
ดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

4 เมื่ อพระองคไดทรงชุมนุมกัน
กับอัครสาวก จึงกําชับเขามิให
ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม แต
ใหคอยรับตามพระสัญญาของ
พระบิดา คือพระองคตรัสวา
"ตามที่ ทานทั้ งหลายไดยินจาก
เรานั่นแหละ
5 เพราะวายอหนใหรับบัพติศมา

ดวยน้ําก็จริง แตไมชาไมนาน
ท านทั้ งหลายจะรั บบัพติศมา
ดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์"
6 เมื่ อเขาทั้ งหลายได ประชุ ม
พรอมกัน เขาจึงทูลถามพระ
องควา "พระองคเจาขา พระ
องคจะทรงตั้ งราชอาณาจักรข้ึน
ใหม ให แก อิ สราเอลในครั้ งนี้
หรือ"
7พระองคตรัสตอบเขาวา "ไม
ใชธุระของทานที่ จะรู เวลาและ
วาระซึ่ งพระบิดาไดทรงกําหนด
ไวโดยสิทธิอํานาจของพระองค
8แตทานทั้ งหลายจะไดรับพระ
ราชทานฤทธิ์ เดชเมื่ อพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ์ จะเสด็จมาเหนือ
ทาน และทานทั้ งหลายจะเปน
พยานฝายเราทั้ งในกรุงเยรูซา-
เล็ม ทั่ วแควนยูเดีย แควน
สะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลาย
แผนดินโลก"
9 เมื่ อพระองคตรัสเชนนั้นแลว
ในขณะที่เขาทั้งหลายกําลังพินิจ
ดู พระองคก็ถูกรับข้ึนไป และ
มี เมฆคลุมพระองคใหพนสาย
ตาของเขา
การเสด็จขึ้นสูสวรรคและ
การเสด็จมาครั้งท่ีสอง

ของพระคริสต
10 เมื่อเขากําลังเขมนดูฟาเวลา
ที่พระองคเสด็จข้ึนไปนั้น ดูเถิด

(1) ลก 1:3 (2) มธ 28:19; มก 16:19 (3) มก 16:12, 14
(4) ลก 24:49; ยน 14:16-17 (5) ยอล 2:28; มธ 3:11 (7) มธ 24:36; 1 ธส 5:1
(8) ลก 24:48-49; กจ 2:1; คส 1:23 (9) ลก 24:50-51; กจ 1:2 (10) ยน 20:12

 44_act.pub 
 page 1

 Friday, December 09, 2005 14:01 



หนา 2172
มีชายสองคนสวมเสื้ อขาวมายืน
อยูขางๆเขา
11 สองคนนั้นกลาววา "ชาว
กาลิลีเอย เหตุไฉนทานจึงยืน
เขมนดูฟาสวรรค พระเยซูองค
นี้ซึ่งทรงรับไปจากทานข้ึนไปยัง
สวรรคนั้ น จะเสด็จมาอีก
เหมือนอยางที่ ทานทั้ งหลายได
เห็นพระองค เสด็จไปยังสวรรค
นั้น"

การอธิษฐานออนวอน
เพื่อฤทธ์ิอํานาจท่ีทรงสัญญาไว
12 แลวอัครสาวกจึงลงจากภูเขา
มะกอกเทศ ซึ่งอยูใกลกรุงเยรู-
ซาเล็มระยะทางเทากับระยะที่
อนุญาตใหคนเดินในวันสะบาโต
กลับไปกรุงเยรูซาเล็ม
13 เมื่อเขากรุงแลวเขาเหลานั้น
จึงข้ึนไปยังหองชั้นบน ซึ่งมีทั้ง
เปโตร ยากอบ ยอหนกับอันดรูว
ฟลิปกับโธมัส บารโธโลมิวกับ
มัทธิว ยากอบบุตรชายอัลเฟอัส
ซีโมนเศโลเท กับยูดาสนองชาย
ของยากอบ พักอยูนั้น
14 พวกเขารวมใจกันอธิษฐาน
ออนวอนตอเนื่องพรอมกับพวก
ผูหญิง และมารียมารดาของ
พระเยซู และพวกนองชายของ
พระองคดวย

มัทธีอัสไดรับเลือก
ใหแทนท่ียูดาส

15 คราวนั้ นเปโตรจึงได ยืนข้ึน

ทามกลางเหลาสาวก (ที่ประชุม
กันอยูนั้ นมีรวมทั้ งสิ้ นประมาณ
รอยย่ีสิบชื่อ) และกลาววา
16 "ทานพ่ีนองทั้งหลาย จําเปน
จะตองสําเร็จตามพระคัมภีร ซึ่ง
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ไดตรัสไว
โดยโอษฐของดาวิด ดวยเรื่ อง
ยูดาสซึ่ งเป นผู นําทางคนที่ ไป
จับพระเยซู
17 เพราะยูดาสนั้นไดนับเขาใน
พวกเรา และไดรับสวนใน
ภารกิจนี้
18 ฝายผู นี้ ได เอาบําเหน็จแหง
การชั่วชาของตนไปซื้อที่ดินแลว
ก็ลมคะมําลงแตกกลางตัวไสพุง
ทะลักออกมาหมด
19 เหตุการณนี้ คนทั้ งปวงที่ อยู
ในกรุงเยรูซาเล็มก็รู เขาจึงเรียก
ที่ดินแปลงนั้นตามภาษาของเขา
วา อาเคลดามา คือทุงโลหิต
20 ดวยมี คําเขียนไวในหนังสือ
สดุดีวา `ขอใหที่ อาศัย
ของเขารกราง และอยาให
ผู ใดอาศัยอยูที่ นั่ น' และ `ขอ
ใหอีกผูหนึ่ งมายึดตําแหนงของ
เขา'
21 เหตุ ฉะนั้ นในบรรดาชาย
เหล านี้ ที่ เปนพวกเดียวกับเรา
เสมอตลอดเวลาที่ พระเยซู เจ า
ไดเสด็จเขาออกกับเรา
22 คื อตั้ งแต บั พติ ศมาของ
ยอหน จนถึงวันที่พระองคทรง

กิจการ 1

(11) ดนล 7:13 (12) ลก 24:52 (13) มธ 10:2; ลก 6:15 (14) มธ 13:55; ลก 23:49
(15) วว 3:4 (16) สดด 41:9; ลก 22:47 (17) มธ 10:4; กจ 1:25
(18) มธ 26:14-15; 27:3-10 (20) สดด 69:25; 109:8 (22) กจ 1:8-9; 2:32
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หนา 2173 กิจการ 1, 2
ถูกรับข้ึนไปจากเรา คนหนึ่งใน
พวกนี้จะตองตั้งไวใหเปนพยาน
กับเราถึ งการคืนพระชนมของ
พระองค"
23 เขาทั้ งหลายจึงเสนอชื่ อคน
สองคน คือโยเซฟที่ เรียกวา
บารซับบาส มีนามสกุลวายุสทัส
และมัทธีอัส
24 แลวพวกสาวกจึงอธิษฐานวา
"พระองคเจาขา ผูทรงทราบใจ
ของมนุษยทั้งปวง ขอทรงสําแดง
วา ในสองคนนี้พระองคทรง
เลือกคนไหน
25 ใหรับสวนในการปรนนิบัตินี้
และรับตําแหน งเปนอัครสาวก
แทนยูดาส ซึ่ งโดยการละเมิด
นั้นไดหลงจากหนาที่ไปยังที่ของ
ตน"
26 เขาทั้ งหลายจึงจับสลากกัน
และสลากนั้ นไดแกมัทธีอัสจึง
นับเขาเขากับอัครสาวกสิบเอ็ด
คนนั้น

การประกอบดวย
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ

2เมื่อวันเทศกาลเพ็นเทคศเต
มาถึง จําพวกสาวกจึงมา

รวมใจกันอยูในที่แหงเดียวกัน
2 ในทั นใดนั้ นมี เสี ยงดั งมา
จากฟ าเหมื อนเสี ยงพายุ กล า
สั่นกองทั่วบานที่เขานั่งอยูนั้น
3มีเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้ น
ปรากฏแกเขา และกระจายอยู

บนเขาสิ้นทุกคน
4 เขาเหล านั้ นก็ ประกอบด วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ จึ งตั้ งตน
พูดภาษาตางๆตามที่ พระวิญ-
ญาณทรงโปรดใหพูด
5มีพวกยิวจากทุกประเทศทั่วใต
ฟา ซึ่งเปนผูเกรงกลัวพระเจามา
อยูในกรุงเยรูซาเล็ม
6 เมื่อมีเสียงอยางนั้น เขาจึงพา
กันมาและสับสนเพราะตางคน
ต างได ยินเขาพูดภาษาของตน
เอง
7คนทั้ งปวงจึ งประหลาดและ
อัศจรรยใจพูดกันวา "ดูเถิด
คนทั้งหลายที่พูดกันนั้นเปนชาว
กาลิลีทุกคนไมใชหรือ
8 เหตุ ไฉนเราทุกคนได ยินเขา
พูดภาษาของบานเกิดเมืองนอน
ของเรา
9 เชนชาวปารเธียและมีเดีย ชาว
เอลามและคนที่ อยู ในเขตแดน
เมโสโปเตเมีย และแควนยูเดีย
และแควนคัปปาโดเซีย ใน
แควนปอนทัสและเอเชีย
10 ในแควนฟรีเจีย แควน
ปมฟเลียและประเทศอียิปต ใน
แควนเมืองลิเบียซึ่ งข้ึ นกับนคร
ไซรีน และคนมาจากกรุงโรม ทั้ง
พวกยิวกับคนเขาจารีตยิว
11 ชาวเกาะครีตและชาวอาระ-
เบีย เราทั้งหลายตางก็ไดยินคน
เหลานี้ กลาวถึงมหกิจของพระ

(23) กจ 15:22 (24) 1 ซมอ 16:7; ยรม 17:10 (25) กจ 1:17 (1) ลนต 23:15
(2) กจ 4:31 (4) มธ 10:20; มก 16:17; กจ 1:5; 1 คร 12:10 (5) ลก 2:25; กจ 8:2
(6) กจ 4:32 (7) มธ 26:73; กจ 1:11 (9) 1 ปต 1:1
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หนา 2174กิจการ 2
เจาตามภาษาของเราเอง"
12 เขาทั้ งหลายจึ งอัศจรรย ใจ
และฉงนสนเทหพูดกันวา "นี่
อะไรกัน"
13 แตบางคนเยาะเยยวา "คน
เหลานั้นเมาเหลาองุนใหม"

การเทศนาของเปโตร
ในเทศกาลเพ็นเทคศเต

14 ฝายเปโตรไดยืนข้ึนกับอัคร-
สาวกสิบเอ็ดคน และไดกลาว
แกคนทั้ งปวงดวยเสียงอันดังวา
"ทานชาวยูเดียและบรรดาคนที่
อยู ในกรุงเยรูซาเล็ม จงทราบ
เร่ืองนี้ และฟงถอยคําของขาพ-
เจาเถิด
15 ดวยวา คนเหลานี้ มิไดเมา
เหลาองุนเหมือนอยางที่ทานคิด
นั้น เพราะวาเปนเวลาสามโมง
เชา
16 แตเหตุการณนี้ เกิดข้ึนตาม
คําซึ่ งโยเอลศาสดาพยากรณได
กลาวไววา
17 `พระเจาตรัสวา ตอมาในวัน
สุดทาย เราจะเทพระวิญญาณ
ของเรามาเหนือเนื้อหนังทั้งปวง
บุ ตรชายบุ ตรสาวของท านจะ
พยากรณ คนหนุมของทานจะ
เห็นนิมิต และคนแกจะฝนเห็น
18 ในคราวนั้นเราจะเทพระวิญ-
ญาณของเราบนทาสและทาสี
ของเรา และคนเหลานั้ นจะ
พยากรณ

19 เราจะสําแดงการมหัศจรรย
ในอากาศเบ้ื องบนและหมาย
สําคัญที่ แผนดินเบ้ื องล างเปน
เลือด ไฟและไอควัน
20 ดวงอาทิตยจะมืดไปและดวง
จันทรจะกลับเปนเลือด กอนถึง
วันใหญนั้ น คือวันใหญย่ิงของ
องคพระผูเปนเจา
21 และจะเป นเช นนี้ คื อผู ใด
ที่ จะรองออกพระนามขององค
พระผูเปนเจาก็จะรอด'
22 ทานทั้ งหลายผู เปนชนชาติ
อิสราเอล ขอฟงคําเหลานี้ เถิด
คือพระเยซูชาวนาซาเร็ธ เปนผู
ที่พระเจาทรงโปรดชี้แจงใหทาน
ทั้ งหลายทราบโดยการอัศจรรย
การมหัศจรรยและหมายสําคัญ
ตางๆ ซึ่งพระเจาไดทรงกระทํา
โดยพระองคนั้น ทามกลางทาน
ทั้งหลาย ดังที่ทานทราบอยูแลว
23 พระองค นี้ ทรงถู กมอบไว
ตามที่ พระเจ าได ทรงดําริ แน
นอนลวงหนาไวกอน ทานทั้ ง
หลายได ให คนชั่ วจับพระองค
ไปตรึ งที่ กางเขนและประหาร
ชีวิตเสีย
24 พระเจ าได ทรงบั นดาลให
พระองคคืนพระชนม ดวยทรง
กําจัดความเจ็บปวดแห งความ
ตายเสีย เพราะวาความตายจะ
ครอบงําพระองคไวไมได
25 เพราะดาวิดไดทรงกลาวถึง

(15) 1 ธส 5:7 (17) อสย 44:3; อสค 11:19 (18) กจ 21:4 (19) ยอล 2:30
(20) อสย 13:10; อสค 32:7; มธ 24:29 (21) รม 10:13 (22) ยน 3:2; 5:6; กจ 10:38
(23) มธ 26:4; ลก 22:22 (24) รม 8:11; 1 คร 6:14; 2 คร 4:14 (25) สดด 16:8-11
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หนา 2175 กิจการ 2
พระองควา `ขาพเจาไดเห็นองค
พระผู เปนเจาตรงหนาขาพเจา
เสมอ เพราะวาพระองคประทับ
ที่มือขวาของขาพเจา เพ่ือขาพ-
เจาจะมิไดหว่ันไหว
26 เพราะฉะนั้นจิตใจของขาพ-
เจาจึงยินดี และลิ้นของขาพเจา
จึงเปรมปรีดิ์ ย่ิงกวานี้ เนื้ อ
หนังของขาพเจาจะพักพิงอยูใน
ความหวังใจดวย
27 เพราะพระองคจะไมทรงทิ้ ง
จิตวิญญาณของขาพระองคไวใน
นรก ทั้ งจะไมทรงใหองคบริ-
สุทธิ์ของพระองคเปอยเนาไป
28 พระองคไดทรงโปรดใหข า
พระองคทราบทางแหงชีวิตแลว
พระองคจะทรงโปรดใหขาพระ
องคมีความยินดีเต็มเป ยมดวย
สีพระพักตรอันชอบพระทัยของ
พระองค'
29 ทานพ่ีนองทั้งหลาย ขาพเจา
มี ใจกล าที่ จะกล าวแก ท านทั้ ง
หลายถึงดาวิดบรรพบุรุษของเรา
วา ทานสิ้นพระชนมแลวถูกฝง
ไว และอุโมงคฝงศพของทานยัง
อยูกับเราจนถึงทุกวันนี้
30 ท านเป นศาสดาพยากรณ
และทราบวาพระเจาตรัสสัญญา
ไวแกท านด วยพระปฏิญาณว า
พระองคจะทรงประทานผู หนึ่ ง
จากบ้ันเอวของทาน และตาม
เนื้อหนังนั้น พระองคจะทรงยก

พระคริสตใหประทับบนพระที่
นั่งของทาน
31 ดาวิดก็ทรงลวงรูเหตุการณนี้
กอน จึงทรงกลาวถึงการคืนพระ
ชนมของพระคริสตวา จิตวิญ-
ญาณของพระองคไมตองละไว
ในนรก ทั้ งพระมังสะของพระ
องคก็ไมเปอยเนาไป
32 พระเยซูนี้ พระเจาไดทรง
บั นดาลให คื นพระชนม แล ว
ข าพเจ าทั้ งหลายเปนพยานใน
ขอนี้
33 เหตุฉะนั้น เมื่อพระหัตถ
เบ้ืองขวาของพระเจาไดทรงตั้ ง
พระองคข้ึน และครั้นพระองค
ไดทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์
จากพระบิ ดาตามพระสั ญญา
พระองคไดทรงเทฤทธิ์ เดชนี้ลง
มา ดังที่ทานทั้งหลายไดยินและ
เห็นแลว
34 เหตุวาทานดาวิดไมไดข้ึนไป
ยังสวรรค แตทานไดกลาววา
`องคพระผู เปนเจาตรัสกับองค
พระผู เป นเจ าของข าพเจ าว า
จงนั่งที่ขวามือของเรา
35 จนกวาเราจะกระทําใหศัตรู
ของท านเปนแทนรองเท าของ
ทาน'
36 เหตุฉะนั้นใหวงศวานอิสรา-
เอลทั้งปวงทราบแนนอนวา พระ
เจาไดทรงยกพระเยซูนี้ ซึ่งทาน
ทั้งหลายไดตรึงไวที่กางเขน ทรง

(27) กจ 13:30-37 (29) กจ 13:36 (30) 2 ซมอ 7:12; สดด 132:11; ลก 1:32
(31) สดด 16:10 (32) กจ 1:8; 2:24; 3:15
(33) มก 16:19; ลก 24:49; ยน 14:26 (34) สดด 110:1; มธ 22:44; 1 คร 15:25
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หนา 2176กิจการ 2, 3
ตั้ งข้ึนใหเปนทั้ งองคพระผู เปน
เจาและเปนพระคริสต"
ผูไดฟงไดรับความรอดและ
ของประทานแหงพระวิญญาณ
37 เมื่อคนทั้ งหลายไดยินแลวก็
รู สึกแปลบปลาบใจ จึงกลาว
แกเปโตรและอัครสาวกอื่นๆวา
"ทานพ่ีนองทั้ งหลาย เราจะทํา
อยางไรดี"
38 ฝายเปโตรจึงกลาวแกเขาวา
"จงกลับใจเสียใหมและรับบัพ-
ติศมาในพระนามแหงพระเยซู
คริสตสิ้ นทุกคน เพราะวาพระ
เจาทรงยกความผิดบาปของทาน
เสีย และทานจะไดรับของประ-
ทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
39 ดวยวาพระสัญญานั้นตกแก
ท านทั้ งหลายกับลูกหลานของ
ทานดวย และแกคนทั้งหลายที่
อยู ไกล คือทุกคนที่ องคพระผู
เปนเจาพระเจาของเราทรงเรียก
มาเฝาพระองค"
40 เปโตรจึ งกล าวอีกหลายคํา
เปนพยานและไดเตือนสติเขาวา
"จงเอาตัวรอดจากยุคที่คดโกงนี้
เถิด"
ผูเชื่อไดรวมใจเปนหน่ึงเดียว

41 คนทั้ งหลายที่ รับคําของเป-
โตรดวยความยินดีก็รับบัพติศ-
มา ในวันนั้นมีคนเขาเปนสาวก
เพ่ิมอีกประมาณสามพันคน
42 เขาทั้ งหลายไดตั้ งมั่ นคงอยู

ในคําสอนของจําพวกอัครสาวก
และในการสามัคคีธรรม และ
รวมใจกันในการหักขนมปงและ
การอธิษฐาน
43 เขามีความเกรงกลัวดวยกัน
ทุกคน และพวกอัครสาวกทํา
การมหัศจรรยและหมายสําคัญ
หลายประการ
44 บรรดาผู ที่ เชื่ อถือนั้ นก็อยู
พรอมกัน ณ ที่แหงเดียว และ
ทรัพยสิ่ งของของเขาเหล านั้ น
เขาเอามารวมกันเปนของกลาง
45 เขาจึ งได ขายทรัพย สมบัติ
และสิ่ งของมาแบงใหแกคนทั้ ง
ปวงตามซึ่งทุกคนตองการ
46 เขาได ร วมใจกันไปในพระ
วิหาร และหักขนมปงตามบาน
ของเขารวมรับประทานอาหาร
ดวยความชื่ นชมยินดีและด วย
จริงใจ ทุกวันเรื่อยไป
47 ทั้ งไดสรรเสริญพระเจาและ
คนทั้ งปวงก็ชอบใจ ฝายองค
พระผู เป นเจ าได ทรงโปรดให
ผู ที่ กําลั งจะรอดเข าสมทบกับ
คริสตจักรทวีข้ึนทุกๆวัน

คนงอยไดรับการรักษา
จนหายท่ีพระวิหาร

3ฝ ายเปโตรกับยอหนกําลั ง
ข้ึนไปจะเขาพระวิหารในเว-

ลาอธิษฐาน เปนเวลาบายสาม
โมง
2มีชายคนหนึ่ งเปนงอยตั้ งแต

(37) ศคย 12:10; ลก 3:10 (38) ลก 24:47 (39) ยอล 2:28; กจ 11:15 (42) กจ 1:14
(43) มก 16:17; กจ 2:22 (44) กจ 4:32 (45) อสย 58:7 (46) ลก 24:30; กจ 1:14
(47) กจ 5:14 (1) สดด 55:17; มธ 27:45; กจ 2:46 (2) ยน 9:8; กจ 3:10; 14:8
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หนา 2177 กิจการ 3
ครรภมารดา ทุกวันคนเคยหาม
เขามาวางไวริมประตูพระวิหาร
ซึ่งมีชื่อวาประตูงาม เพ่ือใหขอ
ทานจากคนที่ จะเข าไปในพระ
วิหาร
3คนนั้นพอเห็นเปโตรกับยอหน
จะเขาไปในพระวิหารก็ขอทาน
4ฝายเปโตรกับยอหนเพงดูเขา
บอกวา "จงดูพวกเราเถิด"
5คนขอทานนั้นไดเขมนดู คาด
วาจะไดอะไรจากทาน
6 เปโตรกลาววา "เงินและทอง
ขาพเจาไมมี แตที่ขาพเจามีอยู
ขาพเจาจะใหทาน คือในพระ
นามแหงพระเยซูคริสตชาวนา-
ซาเร็ธ จงลุกข้ึนเดินไปเถิด"
7แลวเปโตรจับมือขวาของเขา
พยุงข้ึน และในทันใดนั้นเทา
และขอเทาของเขาก็มีกําลัง
8 เขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดิน
เข าไปในพระวิหารด วยกันกับ
เปโตรและยอหน เดินเตนโลด
สรรเสริญพระเจาไป
9คนทั้ งปวงเห็ นเขาเดิ นและ
สรรเสริญพระเจา
10 จึงรู ว าเปนคนนั้ นซึ่ งนั่ งขอ
ทานอยู ที่ ประตู งามแห งพระ
วิหาร เขาจึงพากันมีความประ-
หลาดและอัศจรรยใจอยางย่ิงใน
เหตุการณที่เกิดแกคนนั้น
11 เมื่ อคนงอยที่หายนั้ นยังยึด
เปโตรและยอหนอยู ฝูงคนก็ว่ิง

ไปหาทานที่ เฉลียงพระวิหารซึ่ ง
เรียกวา เฉลียงของซาโลมอน
ดวยความอัศจรรยใจย่ิงนัก

เปโตรเทศนาอีกครั้งหน่ึง
12 พอเปโตรแลเห็นก็กลาวแก
คนเหลานั้ นวา "ทานชนชาติ
อิสราเอลทั้ งหลาย ไฉนทานพา
กันประหลาดใจดวยคนนี้ เขมน
ดูเราทําไมเลา อยางกับวาเรา
ทําใหคนนี้ เดินไดโดยฤทธิ์หรือ
ความบริสุทธิ์ของเราเอง
13พระเจาของอับราฮัม อิสอัค
และยาโคบ คือพระเจาแหง
บรรพบุรุษของเรา ไดทรงโปรด
ประทานพระเกียรติแดพระเยซู
พระบุตรของพระองค ผูซึ่งทาน
ทั้ งหลายไดมอบไวแลว และ
ไดปฏิเสธพระองคตอหนาปลาต
เมื่ อเขาตั้ งใจจะปลอยพระองค
ไป
14 แตทานทั้ งหลายไดปฏิเสธ
พระองค ซึ่ งเป นองค บริ สุ ทธิ์
และชอบธรรม และไดขอใหเขา
ปลอยฆาตกรใหทานทั้งหลาย
15 จึงฆาพระองคผูทรงเปนเจา
ชีวิตเสีย   ผูซึ่งพระเจาไดทรง
โปรดใหเปนข้ึนมาจากความตาย
เราเปนพยานในเรื่องนี้
16 โดยความเชื่ อในพระนาม
ของพระองค พระนามนั้นจึงได
กระทําใหคนนี้ ซึ่ งทานทั้ งหลาย
เห็นและรู จักมีกําลังข้ึน คือ

(6) กจ 4:10 (8) อสย 35:6 (9) กจ 4:16, 21 (10) ยน 9:8; กจ 3:2
(11) ยน 10:23; กจ 5:12 (13) มธ 27:2; มก 15:11; ลก 23:18; ยน 7:39; กจ 5:30
(14) สดด 16:10; มก 1:24; ลก 1:35; ยน 18:40 (15) กจ 2:24 (16) มธ 9:22
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หนา 2178กิจการ 3
ความเชื่อซึ่งเปนไปโดยพระองค
ไดกระทําใหคนนี้ หายปกติตอ
หนาทานทั้งหลาย
17 พ่ีนองทั้ งหลาย ขาพเจา
ทราบวาทานทั้ งหลายไดกระทํา
การนั้นเพราะไมรู เร่ืองราวอะไร
ทั้ งคณะผูครอบครองของทานก็
ทําเหมือนกันดวย
18 แตวาเหตุการณเหลานั้น ซึ่ง
พระเจ าไดทรงประกาศไวล วง
หน าโดยปากของศาสดาพยา-
กรณทั้ งหลายของพระองค ว า
พระคริสตตองทนทุกขทรมาน
พระองคจึงทรงใหสําเร็จตามนั้น
อิสราเอลจงกลับใจเสียใหม

19 เหตุฉะนั้ นท านทั้ งหลายจง
หันกลับและตั้ งใจใหม เพ่ือ
จะทรงลบลางความผิดบาปของ
ทานเสีย เพ่ือเวลาชื่ นใจยินดี
จะไดมาจากพระพักตรขององค
พระผูเปนเจา
20 และเพ่ื อพระองคจะไดทรง
ใชพระเยซูคริสต ผูซึ่งเมื่อกอน
นั้ นได แจ งไวแกท านทั้ งหลาย
แลว
21 พระองคนั้ น สวรรคจะตอง
รับไวจนถึงวาระเมื่ อสิ่ งสารพัด
จะตั้งข้ึนใหม ตามซึ่งพระเจาได
ตรั สไว โดยปากบรรดาศาสดา
พยากรณบริสุทธิ์ ของพระองค
ตั้งแตเร่ิมสรางโลก
22 ที่ จริ งโมเสสไดกล าวไวแก

บรรพบุรุษวา `องคพระผู เปน
เจา ผู เปนพระเจาของทานทั้ ง
หลายจะทรงโปรดประทานศาส-
ดาพยากรณผูหนึ่ง เหมือนอยาง
เราใหแกทานจากจําพวกพ่ีนอง
ของทาน ทานทั้งหลายจงเชื่อฟง
ผูนั้นในสิ่งสารพัดซึ่งพระองคจะ
ไดตรัสแกทาน
23 และจะเป นเช นนี้ คื อถ าผู
หนึ่ งผูใดไมเชื่อฟงศาสดาพยา-
กรณผูนั้น เขาจะตองถูกตัดขาด
ใหพินาศไปจากทามกลางประ-
ชาชน'
24 และบรรดาศาสดาพยากรณ
ตั้ งแตซามู เอลเป นลําดั บมาก็
กลาวเปนเสียงเดียวกันพยากรณ
ถึงกาลครั้งนี้
25 ทานทั้ งหลายเปนลูกหลาน
ของศาสดาพยากรณนั้ น และ
ของพันธสัญญาซึ่ งพระเจ าได
ทรงกระทําไวกับบรรพบุรุษของ
เรา คือไดตรัสแกอับราฮัมวา
`บรรดาครอบครั วทั่ วแผ นดิ น
โลกจะได รับพระพรเพราะเชื้ อ
สายของเจา'
26 ครั้ นพระเจ าทรงโปรดให
พระเยซูพระบุตรของพระองค
เปนข้ึนแลว จึงทรงใชพระองค
มายังทานทั้ งหลายกอน เพ่ือ
อวยพระพรแก ท านทั้ งหลาย
โดยใหทานทั้ งหลายทุกคนกลับ
จากความชั่วชาของตน"

(17) ลก 23:34; ยน 16:3; กจ 13:27 (18) สดด 22; อสย 50:6; ดนล 9:26; ลก 24:44
(19) กจ 2:38 (21) มธ 17:11; ลก 1:70; กจ 1:11; รม 8:21 (22) พบญ 18:15
(24) ลก 24:25 (25) ปฐก 12:3; กจ 2:39; รม 9:4 (26) มธ 15:24; ยน 4:22
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หนา 2179 กิจการ 4
พวกอัครสาวกถูกจําคุก

เพราะการเทศนา

4ขณะที่ เปโตรกับยอหนยัง
กลาวแกคนทั้งปวงอยู ปุ-

โรหิตทั้งหลายกับนายทหารรัก-
ษาพระวิหารและพวกสะดูสีมา
หาทานทั้งสอง
2ดวยเขาเปนทุกขรอนใจ เพราะ
ทานทั้ งสองไดสั่ งสอน และ
ประกาศแกคนทั้ งหลายถึงเร่ือง
การเป นข้ึ นมาจากความตาย
โดยทางพระเยซู
3 เขาจึงจับทานทั้ งสองจําไวใน
คุกจนวันรุ งข้ึน เพราะวาเย็น
แลว
4แตคนเปนอันมากที่ ไดฟงคํา
สอนนั้นก็เชื่อ ซึ่งนับแตผูชายได
ประมาณหาพันคน
เปโตรไดกลาวตอหนาสภา

5ต อมาครั้ นรุ ง ข้ึ นพวกครอบ
ครองกับพวกผู ใหญ และพวก
ธรรมาจารย
6ทั้ งอันนาสมหาปุโรหิต และ
คายาฟาส ยอหน อเล็กซาน-
เดอร กับคนอื่นๆที่ เปนญาติ
ของมหาปุโรหิตนั้นดวย ได
ประชุมกันในกรุงเยรูซาเล็ม
7 เมื่อเขาใหเปโตรและยอหนยืน
อยูทามกลางพวกเขาแลวจึงถาม
วา "ทานทั้งสองไดทําการนี้โดย
ฤทธิ์หรือในนามของผูใด"
8ขณะนั้ นเปโตรประกอบด วย

พระวิญญาณบริสุทธิ์กลาวแกเขา
วา "ทานผูครอบครองพลเมือง
และพวกผู ใหญ ทั้ งหลายของ
อิสราเอล
9ถ าท านทั้ งหลายจะถามพวก
เราในวันนี้ ถึงการดีซึ่ งไดทําแก
คนปวยนี้ วา เขาหายเปนปกติ
ดวยเหตุอันใดแลว
10 ก็ใหทานทั้ งหลายกับบรรดา
ชนอิสราเอลทราบเถิดวา โดย
พระนามของพระเยซูคริสตชาว
นาซาเร็ธ   ซึ่งทานทั้งหลายได
ตรึงไวที่กางเขน และซึ่งพระเจา
ไดทรงโปรดใหคืนพระชนม โดย
พระองคนั้ นแหละชายคนนี้ ได
หายโรคเปนปกติแลวจึงยืนอยู
ตอหนาทาน
11พระองคเปน `ศิลา' ที่ทาน
ทั้งหลายผู เปน `ชางกอไดปฏิ-
เสธเสีย ไดกลับกลายเปนศิลา
มุมเอกแลว'
12 ในผู อื่ นความรอดไมมี เลย
ดวยวานามอื่นซึ่งใหเราทั้งหลาย
รอดได ไมทรงโปรดใหมีใน
ทามกลางมนุษยทั่วใตฟา"

พวกสาวกไดรับการขมขู
แตมิไดถูกฆาเสีย

13 เมื่ อเขาเห็นความกล าหาญ
ของเปโตรกับยอหน และรู วา
ท านทั้ งสองขาดการศึกษาและ
เป นคนมี ความรู น อยก็ ประ-
หลาดใจ แลวสํานึกวาคนทั้ ง

(1) มธ 22:23 (6) ลก 3:2; ยน 11:49; 18:13 (7) อพย 2:14; มธ 21:23; กจ 7:27
(8) ลก 12:11-12 (10) กจ 2:22, 24 (11) สดด 118:22; อสย 28:16; มธ 21:42
(12) มธ 1:21; ยน 14:6; กจ 10:43; 1 ทธ 2:5 (13) มธ 11:25; 1 คร 1:27
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หนา 2180กิจการ 4
สองเคยอยูกับพระเยซู
14 เมื่อเขาเห็นคนนั้นที่หายโรค
ยืนอยูกับเปโตรและยอหน เขา
ก็ไมมีขอคัดคานที่จะพูดข้ึนได
15 แตเมื่ อเขาสั่ งให เปโตรและ
ยอหนออกไปจากที่ประชุมสภา
แลว เขาจึงปรึกษากัน
16 วา "เราจะทําอยางไรกับคน
ทั้ งสองนี้ เพราะการที่ เขาได
กระทําการอัศจรรยอันเดนก็ได
ปรากฏแกคนทั้งปวงที่อยูในกรุง
เยรูซาเล็มแลว และเราปฏิเสธ
ไมได
17 แตใหเราขู เขาอยางแข็งแรง
ห ามไม ให พูดอ างชื่ อนั้ นกับผู
หนึ่ งผู ใดเลย เพ่ือเร่ืองนี้จะไม
ได เลื่ องลือแพรหลายไปในหมู
คนทั้งปวง"
18 เขาจึงเรียกเปโตรและยอหน
มา แลวหามปรามเด็ดขาดไมให
พูดหรือสอนออกพระนามของ
พระเยซูอีกเลย
19 ฝ ายเปโตรและยอหนตอบ
เขาวา "การที่จะฟงทานมากกวา
ฟงพระเจาจะเปนการถูกตองใน
สายพระเนตรของพระเจาหรือ
ขอทานทั้งหลายพิจารณาดูเถิด
20 ซึ่ งข าพเจ าจะไม พูดตามที่
เห็นและไดยินนั้นก็ไมได"
21 เมื่ อเขาขู สําทับทานทั้ งสอง
นั้นอีกแลวก็ปลอยไป ไมเห็นมี
เหตุที่ จะทําโทษทานอยางไรได

เพราะกลัวคนเหลานั้ น เหตุวา
คนทั้งหลายไดสรรเสริญพระเจา
เนื่องดวยเหตุการณที่เกิดข้ึนนั้น
22 ดวยวาคนที่หายโรคโดยการ
อัศจรรยนั้ น มีอายุกวาสี่ สิบป
แลว
พวกคริสเตียนประกอบดวย
พระวิญญาณอีกครั้งหน่ึง

23 เมื่ อเขาปล อยท านทั้ งสอง
แลว ทานจึงไปหาพวกของทาน
เล าเร่ื องทั้ งสิ้ นที่ พวกปุ โรหิ ต
ใหญ และพวกผู ใหญ ได ว าแก
ทาน
24 เมื่ อเขาทั้ งหลายได ฟ งจึ ง
พรอมใจกันเปล งเสียงทูลพระ
เจาวา "พระองคเจาขา ผู เปน
พระเจาซึ่งไดทรงสรางฟาสวรรค
แผนดินโลก ทะเล และสรรพสิ่ง
ที่มีอยูในที่เหลานั้น
25พระองคตรัสไวดวยปากของ
ดาวิดผู รั บใช ของพระองค ว า
`เหตุใดชนตางชาติจึงกระทําโก-
ลาหลข้ึน และชนชาติทั้ งหลาย
คิดอานในการที่ไรประโยชน
26 บรรดากษัตริยแหงแผนดิน
โลกตั้ งตนเองข้ึน และนักปก
ครองชุมนุมกันตอสู องคพระผู
เปนเจาและพระคริสตของพระ
องค'
27 ความจริ งทั้ ง เฮ โรดและ
ปอนทิอัสปลาต กับพวกตาง
ประเทศและชนชาติอิสราเอลได

(14) กจ 3:11 (16) ยน 11:47; กจ 3:7-10 (18) กจ 5:28, 40 (19) กจ 5:29
(20) กจ 1:8; 1 ยน 1:1, 3 (21) มธ 15:31; ลก 20:6; กจ 3:7 (23) กจ 2:44-46
(24) อพย 20:11; 2 พกษ 19:15; นหม 9:6 (25) สดด 2:1 (27) มธ 26:3; ลก 1:35
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หนา 2181 กิจการ 4, 5
ชุมนุมกันตอสูพระเยซูพระบุตร
ผู บริสุทธิ์ ของพระองคซึ่ งทรง
เจิมไวแลว
28 ใหกระทําสิ่ งสารพัดตามที่
พระหัตถและพระดําริของพระ
องค ได กําหนดตั้ งแต ก อนมา
แลวใหเกิดข้ึน
29 บัดนี้พระองคเจาขา ขอ
โปรดทอดพระเนตรการขู ของ
เขา และโปรดประทานใหผู รับ
ใชของพระองคกลาวถอยคําของ
พระองคดวยใจกลา
30 เมื่ อพระองคไดทรงเหยียด
พระหัตถของพระองคออกรักษา
โรคใหหาย และไดโปรดให
หมายสําคัญกับการมหัศจรรย
บั งเกิ ด ข้ึ นโดยพระนามแห ง
พระเยซูพระบุตรผูบริสุทธิ์ ของ
พระองค"
31 เมื่ อเขาอธิษฐานแลว ที่
ซึ่ งเขาประชุมอยูนั้นไดหว่ันไหว
และคน เห ล านั้ นป ระ กอบ
ดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได
กลาวพระวจนะของพระเจาดวย
ใจกลาหาญ

ใจเปนหน่ึงเดียว
ทุกส่ิงเปนของกลาง

และอํานาจในทามกลาง
พวกคริสเตียน

32 คนทั้ งปวงที่ เชื่ อนั้ นเปนน้ํา
หนึ่ งใจเดียวกัน และไมมีใคร
อางวาสิ่งของที่ตนมีอยู เปนของ

ตน แตทั้งหมดเปนของกลาง
33 อัครสาวกจึงเปนพยานดวย
ฤทธิ์ เดชใหญย่ิ งถึงการคืนพระ
ชนมของพระเยซูเจา และพระ
คุณอันใหญ ย่ิ งไดอยู กับเขาทุก
คน
34 และในพวกศิษยไมมีผูใดขัด
สน เพราะผูใดมีไรนาบานเรือน
ก็ขายเสีย และไดนําเงินคาของ
ที่ขายไดนั้นมา
35 วางไว ที่ เท าของอั ครสาวก
อัครสาวกจึงแจกจายใหทุกคน
ตามที่ตองการ
36 ฝายโยเสส ที่อัครสาวกเรียก
วา บารนาบัส (แปลวาลูกแหง
การหนุนน้ําใจ) เปนพวกเลวี
ชาวเกาะไซปรัส
37 มีที่ ดินก็ขายเสียและนําเงิน
คาที่นั้นมาวางไวที่เทาของอัคร-
สาวก

อานาเนียและสัปฟรา
ถึงแกความตาย

5แตมีชายคนหนึ่ งชื่ ออานา-
เนียกับภรรยาชื่ อสัปฟราได

ขายที่ดินของตน
2และเงินคาที่ ดินสวนหนึ่ งเขา
ยักเก็บไว ภรรยาของเขาก็รูดวย
และอีกสวนหนึ่ งเขานํามาวางไว
ที่เทาของอัครสาวก
3ฝายเปโตรจึงถามวา "อานา-
เนีย เหตุไฉนซาตานจึงทําใหใจ
ของเจาเต็มไปดวยการมุสาตอ

(28) กจ 2:23 (29) กจ 4:13; อฟ 6:19 (30) กจ 2:43; 5:12 (31) กจ 2:2, 4; 4:29
(32) กจ 2:44; รม 15:5; 2 คร 13:11; ฟป 1:27 (33) กจ 1:8 (34) มธ 19:21
(35) กจ 2:45 (37) กจ 4:34 (3) กดว 30:2; พบญ 23:21; ปญจ 5:4; มธ 4:10
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หนา 2182กิจการ 5
พระวิญญาณบริสุทธิ์ และทําให
เจาเก็บคาที่ดินสวนหนึ่งไว
4 เมื่อที่ดินยังอยูก็เปนของเจามิ
ใชหรือ เมื่อขายแลวเงินก็ยังอยู
ในอํานาจของเจามิใชหรือ มี
เหตุอะไรเกิดข้ึนใหเจาคิดในใจ
เชนนั้นเลา เจามิไดมุสาตอ
มนุษยแตไดมุสาตอพระเจา"
5 เมื่ ออานาเนียได ยินคําเหล า
นั้นก็ลมลงตาย และเมื่อคนทั้ ง
ปวงไดยินเรื่องก็พากันสะดุ งตก
ใจกลัวอยางย่ิง
6พวกคนหนุ มก็ลุกข้ึ นหอศพ
เขาไวแลวหามเอาไปฝง
7หลั งจากนั้ นประมาณสามชั่ ว
โมง ภรรยาของเขายังไมทราบ
เหตุการณที่เกิดข้ึนจึงเขาไป
8ฝายเปโตรถามนางวา "เจาขาย
ที่ ดินไดราคาเทานั้ นหรือ จง
บอกเราเถิด" หญิงนั้นจึงตอบวา
"ไดเทานั้นเจาคะ"
9 เปโตรจึงถามนางวา "ไฉนเจา
ทั้ งสองไดพรอมใจกั นทดลอง
พระวิญญาณขององคพระผู เปน
เจาเลา จงดูเถิด เทาของพวก
คนที่ ฝงศพสามีของเจาก็อยู ที่
ประตู และเขาจะหามศพของ
เจาออกไปดวย"
10 ในทันใดนั้นนางก็ลมลงตาย
แทบเทาของเปโตร และพวก
คนหนุ มได เข ามาเห็ นว าหญิง
นั้นตายแลว จึงไดหามศพออก

ไปฝงไวขางสามีของนาง
11 ความเกรงกลัวอยางย่ิ งเกิด
ข้ึนในคริสตจักร และในหมูคน
ทั้งปวงที่ไดยินเหตุการณนั้น

คนจํานวนมาก
หายจากโรคตางๆ

12 มีหมายสําคัญและการมหัศ-
จรรยหลายอยางซึ่งอัครสาวกได
ทําดวยมือของตนในหมูประชา
ชน (พวกสาวกอยูพรอมใจกัน
ในเฉลียงของซาโลมอน
13 และคนอื่นๆไมอาจเขามาอยู
ดวย แตประชาชนเคารพพวก
เขามาก
14 มีชายหญิงเปนอันมากที่เชื่อ
ถือ ไดเขามาเปนสาวกขององค
พระผูเปนเจามากกวากอน)
15 จนเขาหามคนเจ็บปวยออก
ไปที่ถนนวางบนที่นอนและแคร
เพ่ือเมื่อเปโตรเดินผานไป อยาง
นอยเงาของทานจะไดถูกเขาบาง
คน
16 ประชาชนได ออกมาจาก
เมืองที่อยู ลอมรอบกรุงเยรูซา-
เล็ม พาคนปวยและคนที่มีผี
โสโครกเบี ยดเบียนมาและทุ ก
คนก็หาย

คริสเตียนถูกขมเหง
กักขัง และการขมขู

17 ฝ ายมหาปุโรหิตและพรรค
พวกของทานก็ลุกข้ึน (คือพวก
สะดูสี) มีความโกรธอยางย่ิง

(5) อสค 11:13; กจ 5:10-11 (6) ยน 19:40 (9) มธ 4:7; กจ 5:3-4 (10) อสค 11:13
(11) กจ 2:43 (12) กจ 2:43; รม 15:19; 2 คร 12:12; ฮบ 2:4 (13) ยน 9:22
(15) มธ 9:21; กจ 19:12 (16) มก 16:17-18; ยน 14:12 (17) มธ 3:7; กจ 4:1-2, 6
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หนา 2183 กิจการ 5
18 จึงไดจับพวกอัครสาวกจําไว
ในคุกหลวง
19 แตในเวลากลางคืน ทูต
สวรรคขององคพระผู เปนเจาได
มาเปดประตูคุก พาอัครสาวก
ออกไป บอกวา
20 "จงไปยืนในพระวิหาร ประ-
กาศบรรดาขอความแหงชีวิตนี้
ใหประชาชนฟง"
21 เมื่ออัครสาวกไดยินอยางนั้น
พอเวลารุ งเชาจึงเขาไปสั่ งสอน
ในพระวิหาร ฝายมหาปุโรหิต
กับพรรคพวกของทานได เรียก
ประชุมสภา พรอมกับบรรดา
ผู เฒาทั้ งหมดของชนอิสราเอล
แลวใชคนไปที่ คุกใหพาอัคร-
สาวกออกมา
22 แตเมื่ อเจาพนักงานไปถึงก็
ไมพบพวกอัครสาวกในคุก จึง
กลับมารายงาน
23 วา "ขาพเจาทั้งหลายเห็นคุก
ปดอยูมั่นคงและคนเฝาก็ยืนอยู
หนาประตู ครั้นเปดประตูแลวก็
ไมเห็นผูใดอยูขางใน"
24 เมื่ อมหาปุ โรหิ ตและนาย
ทหารรั กษาพระวิ หารกั บพวก
ปุ โรหิ ตใหญ ได ยิ นคําเหล านี้
ก็ฉงนสนเทหในเรื่องของอัคร-
สาวกวาจะเปนอยางไรตอไป
25 มีคนหนึ่ งมาบอกเขาวา "ดู
เถิด คนเหลานั้นซึ่ งทานทั้ ง
หลายได จําไวในคุกกําลังยืนสั่ ง

สอนคนทั้งปวงอยูในพระวิหาร"
26 แล วนายทหารรั กษาพระ
วิหารกับพวกเจาพนักงานจึงได
ไปพาพวกอั ครสาวกมาโดยดี
เพราะกลั วว าคนทั้ งปวงจะเอา
หินขวาง
27 เมื่อเขาไดพาพวกอัครสาวก
มาแลวก็ใหยืนหนาสภา มหา
ปุโรหิตจึงถาม
28 วา "เราไดกําชับพวกเจา
อยางแข็งแรงมิใหสอนออกชื่อนี้
ก็ดูเถิด เจาไดใหคําสอนของเจา
แพรไปทั่ วกรุงเยรูซาเล็ม และ
ปรารถนาใหความผิดเนื่ องดวย
โลหิตของผูนั้นตกอยูกับเรา"

เปโตรไดฟองสภา
29 ฝายเปโตรกับอัครสาวกอื่นๆ
ตอบวา "ขาพเจาทั้งหลายจําตอง
เชื่ อฟ งพระเจ าย่ิ งกว าเชื่ อฟ ง
มนุษย
30 พระเยซูซึ่ งทานทั้ งหลายได
ฆาเสียโดยแขวนไวที่ ตนไมนั้ น
พระเจาแหงบรรพบุ รุษของเรา
ไดทรงบันดาลใหเปนข้ึนมาใหม
31พระเจาไดทรงตั้งพระองคไว
ดวยพระหัตถเบ้ืองขวาของพระ
องค ให เป นเจ าชายและองค
พระผูชวยใหรอด เพ่ือจะใหชน
อิสราเอลกลับใจใหม แลวจะ
ทรงโปรดยกความผิดบาปของ
เขา
32 เราทั้ งหลายจึ งเป นพยาน

(18) ลก 21:12; กจ 4:3 (19) มธ 1:20; ลก 1:11 (20) ยน 6:63 (21) กจ 4:5-6
(24) ลก 22:4; กจ 4:1 (26) มธ 21:26 (28) มธ 23:35; กจ 2:23 (29) กจ 4:19
(30) กจ 3:13; กท 3:13 (31) มธ 1:21; มก 16:19 (32) ยน 15:26-27; กจ 2:4
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หนา 2184กิจการ 5, 6
ของพระองคถึงเร่ืองเหลานี้และ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่ งพระเจา
ไดทรงประทานใหทุกคนที่ เชื่ อ
ฟงพระองคนั้นก็เปนพยานดวย"
33 เมื่อเขาทั้ งหลายไดยินอยาง
นี้ ก็รูสึกบาดใจ คิดกันวาจะฆา
พวกอัครสาวกเสีย

กามาลิเอลเขาขัดขวาง
ทําใหพวกอัครสาวก

  ไมถูกฆาตาย
34 แตคนหนึ่งชื่อ  กามาลิเอล
เปนพวกฟาริสี และเปนธรรมา-
จารยฝายพระราชบัญญัติ เปน
ที่นับถือของประชาชน ไดยืนข้ึน
ในสภาแลวสั่ งใหพาพวกอัคร-
สาวกออกไปเสี ยภายนอกครู
หนึ่ง
35 ท านจึ งได กล าวแก เขาว า
"ทานชนชาติอิสราเอล ซึ่ งทาน
หวังจะทําแกคนเหลานี้ จงระวัง
ตัวใหดี
36 เมื่ อคราวกอนมีคนหนึ่ งชื่ อ
ธุดาสอวดตัววาเปนผู วิเศษ มี
ผูชายติดตามประมาณสี่รอยคน
แตธุดาสถูกฆาเสีย คนทั้งหลาย
ซึ่ งได เชื่ อฟงเขาก็กระจัดกระ-
จายสาบสูญไป
37 ภายหลังผูนี้มีอีกคนหนึ่งชื่อ
ยูดาสเปนชาวกาลิลี ไดปรา-
กฏข้ึนในคราวจดบัญชีสํามะโน-
ครัวและไดเกลี้ ยกลอมผู คนให
ติดตามตัวไปเปนอันมาก ผูนั้น

ก็พินาศดวย และคนทั้งหลายที่
ไดเชื่อฟงเขาก็กระจัดกระจายไป
38 ในกรณีนี้ ขาพเจาจึงวาแก
ทานทั้ งหลายวา จงปลอยคน
เหลานี้ไปตามเรื่อง อยาทําอะไร
แกเขาเลย เพราะวาถาความคิด
หรือกิจการนี้มาจากมนุษยก็จะ
ลมละลายไปเอง
39 แตถามาจากพระเจา ทาน
ทั้ งหลายจะทําลายเสี ยก็ ไม ได
เกลือกวาทานกลับจะเปนผูสูรบ
กับพระเจา"
สาวกท่ีถูกขมเหงยังคงยินดี
และเปนพยานฝายพระคริสต

40 เขาทั้งหลายจึงยอมเห็นดวย
กับกามาลิเอล และเมื่อไดเรียก
พวกอัครสาวกเขามาแลว จึง
เฆี่ ยนและกําชับไมใหออกพระ
นามของพระเยซู แลวก็ปลอยไป
41 พวกอัครสาวกจึงออกไปให
พ นหน าสภาด วยความยินดีที่
เห็นวา ตนสมจะไดรับการหลู
เกียรติ เพราะพระนามของพระ
องคนั้น
42 ที่ ในพระวิหารและตามบาน
เรือน เขาไดสั่งสอนและประกาศ
ขาวประเสริฐของพระเยซูคริสต
ทุกๆวันมิไดขาด

ผูชวยศิษยาภิบาล
พวกแรก

6ในคราวนั้น เมื่อศิษยกําลัง
ทวีมากข้ึน พวกกรีกบน

(33) กจ 2:37; 7:54 (34) กจ 22:3 (39) กจ 7:51; 9:5; 1 คร 1:25
(40) มธ 10:17; กจ 4:18 (41) 1 ปต 4:13, 16
(42) กจ 2:46; กจ 4:20, 29 (1) กจ 2:41; 4:4, 35; 9:29; 11:20, 29
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หนา 2185 กิจการ 6
ติ เตียนพวกฮีบรู เพราะในการ
แจกทานทุกๆวันนั้น เขาเวนไม
ไดแจกใหพวกแมมายชาวกรีก
2ฝายอัครสาวกทั้งสิบสองคนจึง
เรี ยกบรรดาศิษย ให มาหาเขา
แลวกลาววา "ซึ่ งเราจะละเลย
พระวจนะของพระเจามัวไปแจก
อาหารก็หาควรไม
3 เหตุฉะนั้นพ่ีนองทั้งหลาย จง
เลือกเจ็ดคนในพวกทานที่มีชื่อ
เสียงดี ประกอบดวยพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ์และสติปญญา เรา
จะตั้งเขาไวดูแลการงานนี้
4ฝ ายพวกเราจะขะมั กเขม น
อธิษฐานและสั่ งสอนพระวจนะ
เสมอไป"
5คนทั้ งหลายเห็นชอบกับคํานี้
จึงเลือกสเทเฟน ผูประกอบดวย
ความเชื่ อและพระวิญญาณบริ-
สุทธิ์ กับฟลิป โปรโครัส นิคา-
โนร ทิโมน ปารเมนัส และนิโค-
เลาสชาวเมืองอันทิโอก ซึ่งเปน
ผูเขาจารีตฝายศาสนายิว
6คนทั้ งเจ็ดนี้ เขาใหมาอยูตอ
หนาพวกอัครสาวก และเมื่ อ
พวกอัครสาวกไดอธิษฐานแลว
จึงไดวางมือบนเขา
7การประกาศพระวจนะของพระ
เจาไดเจริญข้ึน และจําพวกศิษย
ก็ทวีข้ึนเปนอันมากในกรุงเยรู-
ซาเล็ม และพวกปุโรหิตเปนอัน
มากก็ไดเชื่อฟงในความเชื่อนั้น

สเทเฟนถูกกลาวหาและ
เผชิญหนากับความตาย

8 ฝ ายสเทเฟนประกอบด วย
ความเชื่อและฤทธิ์เดช จึงกระ-
ทําการมหัศจรรยและการอัศ-
จรรยใหญทามกลางประชาชน
9แตมีบางคนมาจากธรรมศาลา
ที่ เรียกวา ธรรมศาลาของพวก
ลิเบระติน มีทั้งชาวไซรีน ชาว
อเล็กซานเดอร กับบางคนจาก
ซิลีเซียและเอเชีย ไดลุกข้ึนพา
กันมาไลเลียงกับสเทเฟน
10 คนเหลานั้นสูสติปญญาและ
น้ํ า ใจของท านเมื่ อท านกล าว
แกเขาไมได
11 เขาจึงลอบปลุกพยานเท็จวา
"เราไดยินคนนี้พูดหมิ่นประมาท
ตอโมเสสและตอพระเจา"
12 เขายุยงคนทั้งปวงและพวกผู
ใหญกับพวกธรรมาจารย แลว
เขามาจับสเทเฟนและนําไปยัง
สภา
13 ใหพยานเท็จมากลาววา "คน
นี้ พูดหมิ่ นประมาทสถานบริ-
สุทธิ์ นี้ และพระราชบัญญัติ ไม
หยุดเลย
14 เพราะเราไดยินเขาวา พระ
เยซู ชาวนาซาเร็ ธนี้ จะทําลาย
สถานที่นี้ และจะเปลี่ ยนธรรม
เนียมซึ่งโมเสสใหไวแกเรา"
15 พวกสมาชิกสภาต างเพ งดู
สเทเฟน เห็นหนาของทาน

(2) อพย 18:17 (3) 1 ทธ 3:7-13 (4) กจ 2:42 (5) กจ 6:3; 8:5, 26; วว 2:6, 15
(6) กจ 1:24; 2 ทธ 1:6 (7) ยน 12:42; กจ 12:24 (8) กจ 2:43; 5:12; 8:15; 14:3
(10) ลก 21:15 (11) 1 พกษ 21:10, 13 (14) กจ 10:38; 25:8
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หนา 2186กิจการ 6, 7
เหมือนหนาทูตสวรรค

7มหาปุโรหิตจึงถามวา "เร่ือง
นี้จริงหรือ"
สเทเฟนไดเลาถึง

การท่ีพระเจาไดทรงกระทําไว
กับชนชาติอิสราเอล

2ฝายสเทเฟนจึงตอบวา "ทาน
ทั้งหลาย พ่ีนองและบรรดาทาน
ผูอาวุโส ขอฟงเถิด พระเจาแหง
สงาราศีไดปรากฏแกอับราฮัม
บิดาของเรา เมื่ อทานยังอยู ใน
ประเทศเมโสโปเตเมี ยก อนที่
ไปอาศัยอยูในเมืองฮาราน
3และไดตรัสกับทานวา `เจาจง
ออกไปจากประเทศของเจา จาก
ญาติพ่ีนองของเจา ไปยังแผน
ดินที่เราจะชี้ใหเจาเห็น'
4อับราฮัมจึงออกจากแผนดิน
ของชาวเคลเดียไปอาศัยอยู ที่
เมืองฮาราน หลังจากที่บิดาของ
ทานสิ้นชีพแลว พระองคทรงให
ทานออกจากที่นั่ น มาอยู ใน
แผนดินนี้ที่ ทานทั้ งหลายอาศัย
อยูทุกวันนี้
5แตพระองค ไม ทรงโปรดให
อับราฮัมมีมรดกในแผนดิ นนี้
แมเทาฝาเทาก็ไมได และขณะ
เมื่ อทานยังไมมีบุตร พระองค
ทรงสัญญาไววาจะใหแผนดินนี้
เป นกรรมสิ ทธิ์ ของท านและ
เชื้ อสายของทานที่ มาภายหลัง
ทาน

6พระเจาตรัสดังนี้ วา เชื้ อสาย
ของท านจะไปอาศัยอยู ในต าง
ประเทศ และชาวประเทศนั้นจะ
เอาเขาเปนทาส และจะขมเหง
เขาเปนเวลาสี่รอยป
7พระเจาตรัสวา `และเราจะ
พิพากษาประเทศที่ เขาจะเปน
ทาสนั้น ภายหลังเขาจะออกมา
และปรนนิบัติเรา ณ สถานที่นี้'
8พระองคไดทรงตั้งพันธสัญญา
พิ ธี เข าสุ หนั ตไว กั บอั บราฮั ม
เหตุฉะนั้น เมื่ออับราฮัมใหกํา-
เนิดบุตรชื่ ออิสอัค จึงใหเขา
สุหนัตในวันที่แปด อิสอัคให
กําเนิดบุตรชื่อยาโคบ และ
ยาโคบใหกําเนิดบุตรสิบสองคน
ซึ่งเปนบรรพบุรุษของเรา
9ฝ ายบรรพบุ รุษเหล านั้ นคิ ด
อิ จฉาโยเซฟจึ งขายเขาไปยั ง
ประเทศอียิปต แตพระเจาทรง
สถิตกับโยเซฟ
10 ทรงโปรดช วยโยเซฟใหพน
จากความทุกขลําบากทั้งสิ้นและ
ทรงให ท านเป นที่ โปรดปราน
และมีสติปญญาในสายพระเนตร
ของฟาโรห กษัตริยของประเทศ
อียิปต ทานจึงตั้งโยเซฟใหเปน
ผูปกครองประเทศอียิปตกับทั้ ง
พระราชสํานักของทาน
11 แลวบังเกิดการกันดารอา-
หารทั่ วแผนดินอียิปตและแผน
ดินคานาอัน และมีความลําบาก

(2) ปฐก 11:31; สดด 29:3; กจ 22:1 (3) ปฐก 12:1 (4) ปฐก 11:31 (5) ปฐก 12:7
(6) ปฐก 15:13; อพย 1:8 (7) อพย 3:12; 14:13-31 (8) ปฐก 17:9-14; 21:1-5
(9) ปฐก 37:4, 11, 28; 39:2, 21, 23 (10) ปฐก 41:38-44 (11) ปฐก 41:54; 42:5
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หนา 2187 กิจการ 7
มาก บรรพบุรุษของเราจึงไมมี
อาหาร
12 ฝายยาโคบเมื่อไดยินวา มี
ขาวอยู ในประเทศอียิปต จึง
ใชบรรพบุรุษของเราไปเปนครั้ง
แรก
13 พอคราวที่ สองโยเซฟก็สํา-
แดงตัวใหพ่ีนองรู จัก และให
ฟาโรหรูจักวงศญาติของตนดวย
14 ฝายโยเซฟจึงได เชิญยาโคบ
บิดากับบรรดาญาติของตนเจ็ด
สิบหาคนใหมาหา
15 ยาโคบได ลงไปยังประเทศ
อียิปต แลวทานกับพวกบรรพ-
บุรุษของเราไดสิ้นชีพ
16 เขาจึ งได นําศพไปฝ งไว ใน
เมืองเชเคมในอุโมงคที่อับราฮัม
เอาเงินจํานวนหนึ่ งซื้ อจากบุตร
ชายของฮาโมรบิดาของเชเคม
17 เมื่อใกลเวลาตามพระสัญญา
ซึ่งพระเจาไดปฏิญาณไวกับอับ-
ราฮัม ชนชาติอิสราเอลไดทวี
มากข้ึนในประเทศอียิปต
18 จนกระทั่ งกษัตริยองคหนึ่ ง
ซึ่ งไม รู จั กโยเซฟได ข้ึ นเสวย
ราชย
19 กษัตริยองคนั้ นไดทรงออก
อุบายทํากับญาติของเรา ขมเหง
บรรพบุรุษของเรา บังคับใหทิ้ง
ลูกออนของเขาเสียไมใหมีชี วิต
รอดอยูได
20 คราวนั้ นโมเสสเกิดมามี รูป

รางงดงาม เขาจึงไดเลี้ยงไวใน
บานบิดาจนครบสามเดือน
21 และเมื่อลูกออนนั้นถูกทิ้งไว
นอกบานแลว ราชธิดาของฟา-
โรหจึงรับมาเลี้ยงไวตางบุตรชาย
ของตน
22 ฝ ายโมเสสจึ งได เรี ยนรู ใน
วิชาการทุกอยางของชาวอียิปต
มีความเฉียบแหลมมากในการ
พูดและกิจการตางๆ
23 แตครั้นโมเสสมีอายุไดสี่ สิบ
ปเต็มแลว ก็นึกอยากจะไปเย่ียม
ญาติพ่ีนองของตน คือชนชาติ
อิสราเอล
24 เมื่ อทานได เห็นคนหนึ่ งถูก
ขมเหงจึงเขาไปชวย โดยฆาชาว
อียิปตซึ่งเปนผูกดข่ีนั้นเปนการ
แกแคน
25 ดวยคาดวาญาติพ่ีนองคงเขา
ใจวา พระเจาจะทรงชวยเขาให
รอดดวยมือของตน แตเขาหา
เขาใจดังนั้นไม
26 วันรุ งข้ึนโมเสสไดเขามาพบ
เขาขณะวิวาทกัน ก็อยากจะให
เขากลับดีกันอีก จึงกลาววา
`เพ่ือนเอย ทานเปนพ่ีนองกัน
ไฉนจึงทํารายกันเลา'
27 ฝายคนที่ขมเหงเพ่ือนนั้นจึง
ผลักโมเสสออกไปและกลาววา
`ใครแตงตั้ งเจาใหเปนผู ครอบ
ครองและผูพิพากษาพวกเรา
28 เจ าจะฆ าเราเสียเหมือนฆ า

(12) ปฐก 42:1-2 (13) ปฐก 45:4, 16 (14) ปฐก 45:9, 27 (15) ปฐก 46:1-7; 49:33
(16) ปฐก 23:16 (17) ปฐก 15:13; อพย 1:7 (18) อพย 1:8 (19) อพย 1:22
(20) อพย 2:1 (21) อพย 2:3-10 (22) ลก 24:19 (23) อพย 2:11 (27) อพย 2:14
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หนา 2188กิจการ 7
ชาวอียิปตเมื่อวานนี้หรือ'
29 เมื่อโมเสสไดยินคํานั้นจึงหนี
ไปอาศัยอยู ที่ แผนดินมี เดี ยน
และใหกําเนิดบุตรชายสองคนที่
นั่น
30 ครั้ นล วงไปได สี่ สิ บป แล ว
ทูตสวรรคองคหนึ่งขององคพระ
ผู เปนเจามาปรากฏแกโมเสสใน
เปลวไฟที่พุมไม ในถิ่นทุรกัน-
ดารแหงภูเขาซีนาย
31 เมื่ อโมเสสเห็นก็ประหลาด
ใจดวยเรื่องนิมิตนั้น ครั้นเขาไป
ดูใกลๆก็มีพระสุรเสียงขององค
พระผูเปนเจาตรัสกับเขา
32 วา `เราเปนพระเจาของ
บรรพบุรุษของเจา เปนพระเจา
ของอับราฮัม เปนพระเจาของ
อิสอัค และเปนพระเจาของยา-
โคบ' โมเสสจึงกลัวจนตัวสั่นไม
อาจมองดู
33 ฝ ายองคพระผู เป นเจ าจึ ง
ตรัสกับโมเสสวา `จงถอดรอง
เทาของเจาออกเสีย เพราะวาที่
ซึ่งเจายืนอยูนี้เปนที่บริสุทธิ์
34 ดูเถิด เราไดเห็นความทุกข
ของชนชาติของเราที่อยูในประ-
เทศอียิปตแลว และเราไดยิน
เสียงคร่ําครวญของเขา และเรา
ลงมาเพ่ือจะชวยเขาใหรอด จง
มาเถิด เราจะใชเจาไปยังประ-
เทศอียิปต'
35 โมเสสผู นี้ ซึ่ งถูกเขาปฏิ เสธ

โดยกลาววา `ใครแตงตั้งเจาให
เปนผูครอบครองและผู พิพาก-
ษาพวกเรา' โดยมือของทูต
สวรรค ซึ่ งไดปรากฏแกท านที่
พุ มไม พระเจาทรงใชโมเสส
คนนี้ แหละให เปนทั้ งผู ครอบ
ครองและผูชวยใหพน
36 คนนี้แหละ เปนผูนําเขาทั้ ง
หลายออกมา โดยที่ ไดทํา
การมหัศจรรยและหมายสําคัญ
ตางๆในแผนดินอียิปต ที่ทะเล
แดงและในถิ่นทุรกันดารสี่สิบป
37 โมเสสคนนี้แหละไดกลาวแก
ชนชาติอิสราเอลวา `องคพระผู
เปนเจาผู เปนพระเจาของทาน
ทั้ งหลายจะทรงโปรดประทาน
ศาสดาพยากรณผู หนึ่ งเหมือน
อยางเราใหแกทานจากจําพวก
พ่ีนองของทาน ทานทั้งหลายจง
เชื่อฟงผูนั้น'
38 โมเสสนี้ แหละไดอยู กับพล
ไพรในถิ่นทุรกันดาร กับทูต
สวรรคซึ่ งไดตรัสแกทานที่ภูเขา
ซีนาย และอยูกับบรรพบุรุษของ
เราที่ ได รั บพระดํารั สอั นทรง
ชีวิตมาใหเราทั้งหลาย
39 บรรพบุ รุ ษของเราไม ยอม
เชื่อฟงโมเสสผูนี้ แตไดผลักไส
ทานใหไปจากเขา ดวยมีใจ
ปรารถนาจะกลับไปยังแผนดิน
อียิปต
40 จึงกลาวแกอาโรนวา `ขอ

(29) อพย 2:15, 21-22; ฮบ 11:27 (30) อพย 3:1-10 (32) มธ 22:32 (33) อพย 3:5
(34) อพย 2:24; สดด 105:26 (35) อพย 2:14 (36) อพย 12:41 (37) พบญ 18:15
(38) อพย 19:3; พบญ 5:27; กท 3:19; ฮบ 5:12 (39) สดด 95:8-11 (40) อพย 32:1
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หนา 2189 กิจการ 7
สรางพระใหแกพวกขาพเจาซึ่ ง
จะนําพวกขาพเจาไป ดวยวา
โมเสสคนนี้ที่ ไดนําขาพเจาออก
มาจากประเทศอียิปตเปนอะไร
ไปเสียแลว ขาพเจาไมทราบ'
41 ในคราวนั้ นเขาทั้ งหลายได
ทํารูปโคหนุม และไดนําเครื่อง
สัตวบูชามาถวายแกรูปนั้น และ
มีใจยินดีในสิ่ งซึ่ งมือของตนเอง
ไดทําข้ึน
42 แต พระ เจ าทรงหั นพระ
พักตร ไปเสียและปลอยให เขา
นมัสการหมูดาวในทองฟา ตาม
ที่ มี เขียนไว ในพระคัมภี รแห ง
ศาสดาพยากรณวา `โอ วงศวาน
อิสราเอลเอย เจาไดฆาสัตวบูชา
เราและถวายเครื่ องบูชาใหแก
เราในถิ่ นทุ รกั นดารถึ งสี่ สิ บป
หรือ
43 แลวเจาทั้งหลายไดหามพลับ
พลาของพระโมเลค และไดเอา
ดาวพระเรฟาน รูปพระที่ เจาได
กระทําข้ึนเพ่ือกราบนมัสการรูป
นั้นตางหาก เราจึงจะกวาดเจา
ทั้งหลายใหไปอยูพนเมืองบาบิ-
โลนอีก'
44 บรรพบุรุษของเราเมื่ออยูใน
ถิ่นทุรกันดารก็มีพลับพลาแหง
สักขีพยาน ตามที่พระองคทรง
สั่ งไวเมื่อตรัสกับโมเสสวาใหทํา
พลับพลาตามแบบที่ไดเห็น
45 ฝายบรรพบุ รุษของเราที่ มา

ภายหลัง เมื่อไดรับพลับพลานั้น
จึงขนตามเยซูไป เมื่ อไดเขา
ยึดแผนดิ นของบรรดาประชา
ชาติซึ่ งพระเจาไดทรงขับไลไป
ใหพ นหน าบรรพบุ รุษของเรา
พลั บพลานั้ นก็ มี สื บมาจนถึ ง
สมัยดาวิด
46 ดาวิดนั้นมีความชอบจําเพาะ
พระพักตรพระเจา และมีใจ
ปรารถนาที่ จะหาพระนิเวศสํา-
หรับพระเจาของยาโคบ
47 แตซาโลมอนเปนผู ไดสราง
พระนิเวศสําหรับพระองค
48 ถึงกระนั้นก็ดี องคผูสูงสุด
หา ได ประทั บในพระ วิ หาร
ซึ่ งมือมนุษยไดทําไวไม ตามที่
ศาสดาพยากรณไดกลาวไววา
49 `องคพระผู เปนเจ าตรัสว า
สวรรคเปนบัลลังกของเรา และ
แผนดิ นโลกเป นแทนรองเท า
ของเรา เจาจะสรางนิเวศอะไร
สําหรับเรา หรือที่พํานักของเรา
อยูที่ไหน
50 สิ่งเหลานี้มือของเราไดกระ-
ทําทั้งสิ้น มิใชหรือ'
51 ทานคนชาติหัวแข็งใจดื้ อหู
ตึง ทานทั้ งหลายขัดขวางพระ
วิญญาณบริสุทธิ์อยูเสมอ บรรพ
บุรุษของทานทําอยางไร ทานก็
ทําอยางนั้นดวย
52 มี ใครบ างในพวกศาสดา
พยากรณซึ่ งบรรพบุรุษของทาน

(41) อพย 32:6; พบญ 9:16 (42) 2 พกษ 21:3 (43) ยรม 25:9-12 (44) ฮบ 8:5
(45) ยชว 3:14; 2 ซมอ 6:2 (46) 2 ซมอ 7:1 (47) 1 พกษ 6:1-38 (48) 1 พกษ 8:27
(49) อสย 66:1 (50) สดด 102:25 (51) อพย 32:9; ลนต 26:41 (52) 2 พศด 36:16
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หนา 2190กิจการ 7, 8
มิไดขมเหง และเขาไดฆาบรรดา
คนที่ พยากรณ ถึ งการเสด็จมา
ขององคผูชอบธรรม ซึ่งทานทั้ง
หลายเปนผู ทรยศและผู ฆาต-
กรรมพระองคนั้นเสีย
53 คือทานทั้ งหลาย ผูที่ ไดรับ
พระราชบัญญัติ จากเหล าทู ต
สวรรค แตหาไดรักษาพระราช
บัญญัตินั้นไม"

พวกเขาไดเอาหิน
ขวางสเทเฟน

54 เมื่อเขาทั้งหลายไดยินดังนั้น
ก็รูสึกบาดใจ และขบเข้ียวเคี้ยว
ฟนเขาใสสเทเฟน
55 ฝ ายสเทเฟนประกอบด วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ไดเขมนดู
สวรรคเห็นสงาราศีของพระเจา
และพระเยซู ทรงยื นอยู เ บ้ื อง
ขวาพระหัตถของพระเจา
56 แลวทานไดกลาววา "ดูเถิด
ขาพเจาเห็นทองฟาแหวกเปน
ชอง และบุตรมนุษยยืนอยูเบ้ือง
ขวาพระหัตถของพระเจา"
57 แต เขาทั้ งปวงร องเสี ยงดั ง
และอุดหูว่ิงกรูกันเขาไปยังสเท-
เฟน
58 แลวขับไลทานออกจากกรุง
และเอาหินขวาง ฝายคนที่ เปน
พยานปรักปรําสเทเฟนไดฝาก
เสื้ อผ าของตนวางไวที่ เทาของ
ชายหนุมคนหนึ่งชื่อเซาโล
59 เขาจึ งเอาหินขว างสเทเฟน

เมื่อกําลังออนวอนพระเจาอยูวา
"ขาแตพระเยซูเจา ขอทรงโปรด
รับจิตวิญญาณของขาพระองค
ดวย"
60 สเทเฟนก็คุกเขาลงรองเสียง
ดังวา "พระองคเจาขา ขอโปรด
อย าทรงถือโทษเขาเพราะบาป
นี้ " เมื่ อกลาวเชนนี้ แลวก็ลวง
หลับไป

เซาโลขมเหงคริสตจักร

8การที่ เขาฆาสเทเฟนเสียนั้น
เซาโลก็เห็นชอบดวย คราว

นั้ นเกิ ดการข มเหงคริ สตจั กร
ครั้งใหญในกรุงเยรูซาเล็ม และ
ศิษยทั้ งปวงนอกจากพวกอัคร-
สาวกได กระจั ดกระจายไปทั่ ว
แวนแควนยูเดียกับสะมาเรีย
2 ผู ที่ เกรงกลัวพระเจาก็ฝงศพ
สเทเฟนไว แลวคร่ําครวญอาลัย
ถึงทานอยางย่ิง
3 ฝ ายเซาโลพยายามทําลาย
คริ สตจั กรโดยเข าไปฉุ ดลาก
ชายหญิงจากทุ กบ านทุกเรือน
เอาไปจําไวในคุก
คริสเตียนท่ีกระจัดกระจายไป
ไดนําจิตวิญญาณท้ังหลาย

มาถึงพระคริสต
4ฉะนั้ นฝ ายศิษย ทั้ งหลายซึ่ ง
กระจัดกระจายไปก็ เที่ ยวประ-
กาศพระวจนะนั้น
5สวนฟลิปจึงลงไปยังเมืองสะ-
มาเรี ยและประกาศเรื่ องพระ

(53) อพย 20:1 (54) กจ 5:33 (55) อพย 24:17; กจ 6:5 (56) ดนล 7:13; มธ 3:16
(58) กจ 22:20 (59) สดด 31:5 (60) มธ 5:44; ลก 23:34 (1) กจ 8:4; 11:19
(2) ปฐก 23:2 (3) กจ 7:58; 1 คร 15:9; กท 1:13 (4) มธ 10:23 (5) กจ 6:5; 8:26
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หนา 2191 กิจการ 8
คริสตใหชาวเมืองนั้นฟง
6ประชาชนก็ พร อมใจกั นฟ ง
ถอยคําที่ฟลิปไดประกาศเพราะ
เขาได ยินท านพูดและได เห็ น
การอัศจรรยซึ่ งท านไดกระทํา
นั้น
7ดวยวาผีโสโครกที่สิงอยู ในคน
หลายคนไดพากันรองดวยเสียง
ดัง แลวออกมาจากคนเหลานั้น
และคนที่เปนโรคอัมพาตกับคน
งอยก็หายเปนปกติ
8 จึงเกิดความปลื้มปติอยางย่ิง
ในเมืองนั้น
ซีโมน ผูมีเวทมนตร มีใจเชื่อ

9 ยังมีชายคนหนึ่ งชื่ อซีโมนเคย
ทําเวทมนตรในเมืองนั้นมากอน
และไดทําใหชาวสะมาเรียพิศวง
หลงใหล เขายกตัววาเปนผู
วิเศษ
10 ฝ ายคนทั้ งปวงทั้ งผู ใหญ ผู
นอยก็สนใจฟงคนนั้น แลววา
"ชายคนนี้ เปนมหิทธิฤทธิ์ ของ
พระเจา"
11 คนทั้งหลายนับถือเขาเพราะ
เขาได ทําเวทมนตร ให คนทั้ ง
หลายพิศวงหลงใหลมานานแลว
12 แตเมื่อฟลิปไดประกาศเรื่อง
อาณาจักรของพระเจาและพระ
นามแหงพระเยซูคริสตแลว คน
ทั้ งหลายก็เชื่ อและรับบัพติศมา
ทั้งชายและหญิง
13 ฝ ายซี โมนเองจึ งเชื่ อด วย

เมื่ อรับบัพติศมาแล วก็ อยู กับ
ฟลิปตอไป และประหลาดใจที่
เห็นการอัศจรรยกับหมายสําคัญ
ตางๆซึ่งฟลิปไดกระทํา
14 เมื่ อพวกอัครสาวกซึ่ งอยู ใน
กรุงเยรูซาเล็มไดยินวา ชาวสะ-
มาเรียได รับพระวจนะของพระ
เจาแลว จึงใหเปโตรกับยอหน
ไปหาเขา
15 ครั้นเปโตรกับยอหนลงไปถึง
ก็อธิษฐานเผื่อเขา เพ่ือใหเขาได
รับพระวิญญาณบริสุทธิ์
16 (ดวยวาพระวิญญาณบริสุทธิ์
ยังไมไดเสด็จลงมาสถิตกับผูใด
เป นแต เขาได รั บบัพติศมาใน
พระนามแห งพระเยซู เจ าเท า
นั้น)
17 เปโตรกับยอหนจึงวางมือบน
เขา แลวเขาทั้งหลายก็ไดรับพระ
วิญญาณบริสุทธิ์
18 เมื่ อซีโมนเห็นวา คนเหลา
นั้ นได รับพระวิญญาณบริสุทธิ์
ด วยการวางมื อของอั ครสาวก
จึงนําเงินมาใหอัครสาวก
19 และวา "ขอใหขาพเจามีฤทธิ์
อยางนี้ดวย เพ่ือวาเมื่อขาพเจา
จะวางมือบนผู ใด ผูนั้ นจะได
รับพระวิญญาณบริสุทธิ์"
20 ฝายเปโตรจึงกลาวแกซีโมน
วา "ใหเงินของเจาพินาศไปดวย
กันกับเจาเถิด เพราะเจาคิดวา
จะซื้ อของประทานแหงพระเจา

(7) มก 16:17 (9) กจ 5:36; 8:11; 13:6 (12) กจ 1:3; 8:4 (14) กจ 5:12, 29, 40
(15) กจ 2:38; 19:2 (16) มธ 28:19; กจ 2:38 (17) กจ 6:6; 19:6; ฮบ 6:2
(20) 2 พกษ 5:16; อสย 55:1; ดนล 5:17; มธ 10:8; กจ 2:38; 10:45; 11:17

 44_act.pub 
 page 21

 Friday, December 09, 2005 14:01 



หนา 2192กิจการ 8
ดวยเงินได
21 เจาไมมีสวนหรือสวนแบงใน
การนี้เลย เพราะใจของเจาไมซื่อ
ตรงในสายพระเนตรของพระเจา
22 เหตุฉะนั้น จงกลับใจใหม
จากการชั่ วรายของเจานี้ และ
อธิษฐานขอพระเจาชะรอยพระ
องคจะทรงโปรดยกความผิดซึ่ ง
เจาคิดในใจของเจา
23 ดวยเราเห็นวาเจาจะตองรับ
ความขมขื่นและติดพันธนะแหง
ความชั่วชา"
24 ฝายซีโมนจึงตอบวา "ขอ
ทานอธิษฐานตอองคพระผู เปน
เจาเผ่ือขาพเจาดวย เพ่ือ
เหตุการณที่ทานไดกลาวแลวนั้น
จะไมไดอุ บัติแกตัวขาพเจาสัก
อยางเดียว"
25 ครั้ นพวกอั ครสาวกเป น
พยานและประกาศพระวจนะ
ขององคพระผู เปนเจาแลว ก็
กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และได
ประกาศข าวประเสริฐตามทาง
ในหมู บ านชาวสะมาเรี ยหลาย
แหง

ขันทีชาวเอธิโอเปย
ไดรับความรอด

26 แตทูตสวรรคขององคพระผู
เปนเจาไดสั่ งฟลิปวา "จงลุก
ข้ึนไปยังทิศใตตามทางที่ ลงไป
จากกรุงเยรูซาเล็มถึงเมืองกาซา
ซึ่งเปนทางปาทราย"

27 ฝายฟลิปก็ลุกข้ึนไป และดู
เถิด มีชาวเอธิโอเปยคนหนึ่ ง
เปนขันที เปนขาราชการของ
พระนางคานดาสี พระราชินีของ
ชาวเอธิโอเปย และเปนนายคลัง
ทรัพยทั้งหมดของพระราชินีนั้น
ไดมานมัสการในกรุงเยรูซาเล็ม
28 ขณะนั่ งรถมากลับไป ทาน
อานหนังสืออิสยาหศาสดาพยา-
กรณอยู
29 ฝ ายพระวิ ญญาณตรั สสั่ ง
ฟลิปวา "จงเขาไปใหชิดรถมา
นั้นเถิด"
30 ฟลิปจึงว่ิ งเขาไปใกล และ
ได ยินทานอานหนังสืออิสยาห
ศาสดาพยากรณ จึงถามวา "ซึ่ง
ทานอานนั้นทานเขาใจหรือ"
31 ขันทีจึงตอบวา "ถาไมมีใคร
อธิบายให ที่ ไหนจะเขาใจได"
ท านจึ งเชิญฟ ลิปข้ึ นนั่ งรถกับ
ทาน
32 พระคัมภี รตอนที่ ท านอ าน
อยูนั้นคือขอเหลานี้ `เขาไดนํา
ท านเหมือนแกะที่ ถูกนําไปฆ า
และเหมือนลูกแกะที่ เปนใบอยู
หนาผูตัดขนของมันฉันใด ทาน
ก็ไมปริปากของทานเลยฉันนั้น
33 ในคราวที่ ทานถูกเหยียดลง
นั้น ทานไมไดรับความยุติธรรม
เสียเลย และผูใดเลาจะประ-
กาศเกี่ ยวกับพงศพันธุของทาน
เพราะว าชี วิตของท านตองถูก

(21) ยรม 17:9 (22) ดนล 4:27; 2 ทธ 2:25 (23) ฮบ 12:15
(24) ปฐก 20:7, 17; อพย 8:8; กดว 21:7; 1 พกษ 13:6; โยบ 42:8 (26) กจ 6:5
(27) 1 พกษ 8:41-42; สดด 68:31 (32) อสย 53:7-8; มธ 26:62 (33) ลก 23:1-25
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หนา 2193 กิจการ 8, 9
ตัดเสียจากแผนดินโลกแลว'
34 ขันทีจึงถามฟลิปวา "ศาส-
ดาพยากรณ ได กล าวอย างนั้ น
เล็งถึงผู ใด เล็งถึงตัวทานเอง
หรือเล็งถึงผูอื่ น บอกขาพเจา
เถิด"
35 ฝ ายฟลิปจึ งเร่ิ มเล าจับตน
กลาวตามพระคัมภีรขอนั้ น ชี้
แจงถึงเร่ืองพระเยซู
36 ครั้นกําลังเดินทางไปก็มาถึง
ที่มีน้ําแหงหนึ่ง ขันทีจึงบอกวา
"ดูเถิด มีน้ํา มีอะไรขัดของไม
ใหขาพเจารับบัพติศมา"
37 และฟลิปจึงตอบวา "ถาทาน
เต็มใจเชื่ อทานก็รับได" และ
ขันทีจึงตอบวา "ขาพเจาเชื่อวา
พระเยซูคริสตเปนพระบุตรของ
พระเจา"
38 แลวทานจึงสั่ งใหหยุดรถมา
และคนทั้ งสองลงไปในน้ํา ทั้ ง
ฟลิปกับขันที ฟลิปก็ใหทานรับ
บัพติศมา
39 เมื่ อทานทั้ งสองข้ึ นจากน้ํา
แลว พระวิญญาณขององคพระ
ผู เป นเจ าทรงรั บฟ ลิ ปไปเสี ย
และขันทีนั้ นไมได เห็นทานอีก
จึงเดินทางตอไปดวยความยินดี
40 แตมี ผู ไดพบฟ ลิ ปที่ เมื อง
อาโซทัส และเมื่อเดินทางมา
ทานไดประกาศขาวประเสริฐใน
ทุกเมืองจนทานมาถึงเมืองซี-
ซารียา

เซาโลกลับใจใหม
อยางนาอัศจรรย

9ฝายเซาโลยังขู คํารามกลาว
วาจะฆาศิษยขององคพระผู

เปนเจาเสีย จึงไปหามหาปุโรหิต
2ขอหนังสือไปยังธรรมศาลาใน
เมืองดามัสกัส เพ่ือวาถาพบผู
ใดถือทางนั้นไมวาชายหรือหญิง
จะไดจับมัดพามายังกรุงเยรูซา-
เล็ม
3 เมื่อเซาโลเดินทางไปใกลจะถึง
เมืองดามัสกัส ในทันใดนั้นมี
แสงสวางสองมาจากฟาลอมตัว
เขาไวรอบ
4 เซาโลจึงลมลงถึงดินและไดยิน
พระสุรเสียงตรัสแกเขาวา "เซา-
โล เซาโลเอย เจาขมเหงเราทํา
ไม"
5 เซาโลจึงทูลถามวา "พระองค
เจาขา พระองคทรงเปนผู ใด"
องคพระผู เปนเจาตรัสวา "เรา
คือเยซู  ที่เจาขมเหง ซึ่งเจาถีบ
ประตักก็ยากนัก"
6 เซาโลก็ตั วสั่ นและรู สึกประ-
หลาดใจจึงถามวา "พระองคเจา
ขา พระองคประสงคจะใหขา
พระองคทําอะไร" องคพระผู
เปนเจาตรัสแกเขาวา "เจาจงลุก
ข้ึนเขาไปในเมือง และเจาจะ
ตองทําประการใดจะมีคนบอก
ใหรู"
7คนทั้ งหลายที่ เดินทางไปดวย

(35) ลก 24:27; กจ 17:2 (36) กจ 10:47 (37) มธ 16:16 (39) 1 พกษ 18:12
(40) กจ 21:8 (1) กจ 7:57; กท 1:13; 1 ทธ 1:13 (2) กจ 22:5 (3) กจ 22:6; 26:12
(4) มธ 25:40 (6) ลก 3:10; กจ 2:37; 16:30 (7) ดนล 10:7; ยน 12:29; กจ 22:9

 44_act.pub 
 page 23

 Friday, December 09, 2005 14:01 



หนา 2194กิจการ 9
กันก็ยืนนิ่งพูดไมออก   ไดยิน
พระสุรเสียงนั้นแตไมเห็นใคร
8ฝายเซาโลไดลุกข้ึนจากพ้ืนดิน
เมื่ อลื มตาแล วก็ มองอะไรไม
เห็น เขาจึงจูงมือทานไปยังเมือง
ดามัสกัส
9ตาทานก็มืดมั วไปถึ งสามวัน
และทานมิ ไดกินหรือดื่ มอะไร
เลย
10 ในเมืองดามัสกัสมี ศิษยคน
หนึ่ งชื่ ออานาเนีย องคพระผู
เปนเจาไดตรัสกับผูนั้นโดยนิมิต
วา "อานาเนียเอย" อานาเนียจึง
ทูลตอบวา "พระองคเจาขา ดู
เถิด ขาพระองคอยูที่นี่"
11 องคพระผู เปนเจาจึงตรัสกับ
เขาวา "จงลุกข้ึน ไปที่ ถนนที่
เรียกวาถนนตรง ถามหาชายคน
หนึ่ งชื่ อเซาโลชาวเมืองทารซัส
อยู ในบานของยูดาส เพราะดู
เถิด เขากําลังอธิษฐานอยู
12 และในนิมิ ตเขาได เห็ นคน
หนึ่ งชื่ ออานาเนียเขามาวางมือ
บนเขา เพ่ือเขาจะเห็นไดอีก"
13 แต อานา เนี ยทู ลตอบว า
"พระองคเจาขา ขาพระองค
ได ยินหลายคนพูดถึงคนนั้ นวา
เขาไดทํารายวิสุทธิชนของพระ
องคในกรุงเยรูซาเล็มมาก
14 และในที่ นี่ เขาไดอํานาจมา
จากพวกปุโรหิตใหญ ใหผูกมัด
คนทั้ งปวงที่ ร องออกพระนาม

ของพระองค"
15 ฝ ายองคพระผู เป นเจ าได
ตรัสกับทานวา "จงไปเถิด
เพราะวาคนนั้นเปนภาชนะที่เรา
ไดเลือกสรรไว สําหรับจะ
นํานามของเราไปยังประชาชาติ
กษัตริยและชนชาติอิสราเอล
16 เพราะวาเราจะสําแดงใหเขา
เห็นวา เขาจะตองทนทุกขลํา-
บากมากเท าใดเพราะนามของ
เรา"

เซาโลไดประกอบดวย
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ
และเริ่มเทศนาส่ังสอน

17 แลวอานาเนียก็ไป และเขา
ไปในบานวางมือบนเซาโลกลาว
วา "พ่ี เซาโลเอย องคพระผู
เปนเจาคือพระเยซู ไดทรง
ปรากฏแกทานกลางทางที่ ทาน
มานั้น ไดทรงใชขาพเจามาเพ่ือ
ทานจะเห็นไดอีก และเพ่ือทาน
จะประกอบด วยพระวิ ญญาณ
บริสุทธิ์"
18 และในทันใดนั้น มีอะไร
เหมือนเกล็ดตกจากตาของเซา-
โล แลวก็เห็นไดอีก ทานจึงลุก
ข้ึนรับบัพติศมา
19 พอรับประทานอาหารแลวก็
มีกําลังข้ึน เซาโลพักอยูกับพวก
ศิษยในเมืองดามัสกัสหลายวัน
20 ทานไมไดรีรอ ทานประกาศ
ตามธรรมศาลา กลาวเรื่องพระ

(10) กจ 22:12 (11) กจ 21:39 (13) กจ 9:1 (14) กจ 7:59; 1 คร 1:2; 2 ทธ 2:22
(15) กจ 13:2; รม 1:1; 1 คร 15:10; กท 1:15; อฟ 3:7-8; 1 ทธ 2:7; 2 ทธ 1:11
(16) กจ 20:23; 2 คร 4:11; กท 6:17; ฟป 1:29-30 (17) กจ 2:4 (19) กจ 26:20
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หนา 2195 กิจการ 9
คริสตวา พระองคทรงเปนพระ
บุตรของพระเจา
21 คนทั้ งหลายที่ ไดยินก็พากัน
ประหลาดใจแลววา "คนนี้มิใช
หรือที่ ไดทําลายคนในกรุงเยรู-
ซาเล็มที่รองออกพระนามนี้และ
เขามาที่นี่หวังจะผูกมัดพวกนั้น
สงใหพวกปุโรหิตใหญ"

เซาโลหลบหนีรอดได
และไดรับการยอมรับ
ท่ีกรุงเยรูซาเล็ม

22 แต เซาโลย่ิ งมี กําลั งทวี ข้ึ น
และทําใหพวกยิวในเมืองดา-
มัสกัสนิ่ งอึ้ งอยู โดยพิสูจนให
เขาเห็นวา พระเยซูทรงเปนพระ
คริสต
23 ครั้นตอมาอีกหลายวันพวก
ยิวไดปรึกษากันจะฆาเซาโลเสีย
24 แตเร่ืองการปองรายของเขา
รู ถึงเซาโล เขาทั้ งหลายไดเฝา
ประตูเมือง คอยฆาเซาโลทั้ ง
กลางวันกลางคืน
25 แตเหลาสาวกไดใหเซาโลนั่ง
ในเขงใหญ แลวหยอนลงจาก
กําแพงเมืองในเวลากลางคืน
26 ครั้นเซาโลไปถึงกรุงเยรูซา-
เล็มแลว ทานใครจะคบใหสนิท
กับพวกสาวก แตเขาทั้ งหลาย
กลัว เพราะไมเชื่อวาเซาโลเปน
สาวก
27 แตบารนาบัสไดพาท านไป
หาพวกอัครสาวก แลวเลาใหเขา

ฟ งว าเซาโลได เห็ นองคพระผู
เปนเจาที่กลางทางและพระองค
ตรัสแกทาน ทานจึงประกาศ
ออกพระนามพระเยซูโดยใจกลา
หาญในเมืองดามัสกัส
28 แลวเซาโลเขานอกออกในอยู
กับพวกอัครสาวกในกรุงเยรูซา-
เล็ม
29 ประกาศออกพระนามของ
พระเยซู เจ าด วยใจกล าหาญ
ทานพูดไลเลียงกับพวกกรีก แต
พวกนั้นหาชองที่จะฆาทานเสีย
30 เมื่ อพ่ีนองรู อยางนั้ นจึงพา
ทานไปยังเมืองซีซารียา แลวสง
ไปยังเมืองทารซัส
31 เหตุฉะนั้ นคริสตจักรตลอด
ทั่วแควนยูเดีย กาลิลี และสะ-
มาเรีย จึงมีความสงบสุขและ
เจริญข้ึน ดําเนินชีวิตดวยใจยํา
เกรงองคพระผู เปนเจา และได
รับความปลอบประโลมใจจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์ คริสต-
สมาชิกก็ย่ิงทวีมากข้ึน
ไอเนอัสไดรับการรักษาจนหาย
32 ตอมา เมื่ อเปโตรเที่ ยวไป
ตลอดทุกแหงแลว ก็ลงมา
หาพวกวิสุทธิชนซึ่ งอาศัยอยู ใน
เมืองลิดดาดวย
33 เปโตรพบชายคนหนึ่ ง ชื่ อ
ไอเนอัสที่นั่น เขาเปนอัมพาต
อยูกับที่นอนแปดปมาแลว
34 เปโตรจึ งกล าวแก เขาว า

(21) กจ 8:3; กท 1:13 (22) กจ 18:28 (23) กจ 23:12; 2 คร 11:26 (24) 2 คร 11:32
(25) ยชว 2:15; 1 ซมอ 19:12 (26) กจ 22:17 (27) กจ 4:36 (28) กท 1:18
(29) กจ 6:1; 2 คร 11:26 (31) สดด 34:9 (32) กจ 8:14 (34) กจ 3:6, 16; 4:10
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หนา 2196กิจการ 9, 10
"ไอเนอัสเอย พระเยซูคริสตทรง
โปรดทานใหหายโรค จงลุกข้ึน
เก็บที่นอนของทานเถิด" ในทัน
ใดนั้นไอเนอัสไดลุกข้ึน
35 ฝายคนทั้ งปวงที่ อยู ในเมือง
ลิดดาและที่ ราบชาโรนได เห็น
แลวจึงกลับใจมาหาองคพระผู
เปนเจา
โดรคัสฟนขึ้นมาจากความตาย
36 ในเมืองยัฟฟา มีหญิงคน
หนึ่งเปนศิษยชื่อทาบิธา ซึ่งแปล
วาโดรคัส หญิงคนนี้เคยกระทํา
การอันเปนคุณประโยชนและให
ทานมากมาย
37 ตอมาระหวางนั้นหญิงคนนี้
ก็ปวยลงจนถึงแกความตาย เขา
จึงอาบน้ําศพวางไว ในหองชั้ น
บน
38 เมืองลิดดาอยู ใกลกับเมือง
ยัฟฟา พวกสาวกไดยินวาเปโตร
อยูที่นั่น จึงใชชายสองคนไปหา
ทาน เชิญทานมาหาเขาโดยเร็ว
39 ฝายเปโตรจึงลุกข้ึนไปกับเขา
เมื่ อถึงแลวเขาพาทานข้ึนไปใน
หองชั้นบน และบรรดาหญิงมาย
ได ยืนอยู กับทานพากันรองไห
และชี้ ใหทานดูเสื้ อคลุมกับเสื้ อ
ผาตางๆซึ่ งโดรคัสทําเมื่ อยังมี
ชีวิตอยู
40 ฝายเปโตรใหคนทั้งปวงออก
ไปขางนอก และไดคุกเขาลง
อธิษฐาน แลวหันมายังศพนั้น

กลาววา "ทาบิธาเอย จงลุกข้ึน"
ทาบิธาก็ลืมตา เมื่อเห็นเปโตร
จึงลุกข้ึนนั่ง
41 ฝ ายเปโตรย่ื นมือออกพยุง
เธอข้ึน จึงเรียกวิสุทธิชน
ทั้ งหลายกับพวกแมมายเขามา
แลวมอบหญิงที่ เปนข้ึ นนั้ นให
กับเขาทั้งหลาย
42 เหตุการณนั้นลือไปตลอดทั่ว
เมืองยัฟฟา คนเปนอันมากมา
เชื่อถือองคพระผูเปนเจา
43 ตอมาฝายเปโตรอาศัยอยูใน
เมืองยัฟฟาหลายวัน อยูกับคน
หนึ่งชื่อซีโมนเปนชางฟอกหนัง
โครเนลิอัสแสวงหาพระเจา

10ยังมีชายคนหนึ่ ง ชื่ อ
โครเนลิอัส อาศัยอยูใน

เมืองซีซารียา เปนนายรอยอยู
ในกองทหารที่ เรียกวากองอิตา-
เลีย
2 เปนคนมีศรัทธามาก คือทาน
และทั้งครอบครัวเปนคนยําเกรง
พระเจา ทานเคยใหทานมาก
มายแกประชาชน และอธิษฐาน
ตอพระเจาเสมอ
3 เวลาประมาณบายสามโมงนาย
รอยนั้ นเห็นนิมิตแจมกระจ าง
คือเห็นทูตสวรรคองคหนึ่ งของ
พระเจาเขามาหาทานและกลาว
แกทานวา "โครเนลิอัสเอย"
4และเมื่อโครเนลิอัสเขมนดูทูต
สวรรคองคนั้ นดวยความตกใจ

(35) 1 พศด 5:16; อสย 33:9; กจ 11:21 (36) 1 ทธ 2:10; ทต 3:8 (37) กจ 1:13
(40) มธ 9:25; มก 5:41-42; ลก 22:41; ยน 11:43 (42) ยน 11:45 (43) กจ 10:6
(1) กจ 8:40; 23:23 (2) กจ 8:2; 10:22, 35; 13:16, 26 (3) กจ 10:30; 11:13
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หนา 2197 กิจการ 10
กลัว จึงถามวา "นี่เปนประการ
ใด พระองคเจาขา" ทูตสวรรค
จึงตอบทานวา "คําอธิษฐานและ
ทานของทานนั้น ไดข้ึนไปเปนที่
ระลึกถึงจําเพาะพระพักตรพระ
เจาแลว
5 บัดนี้จงใชคนไปยังเมืองยัฟฟา
เชิญซีโมนที่เรียกวาเปโตรมา
6 เปโตรอาศัยอยูกับคนหนึ่ งชื่อ
ซีโมนเปนชางฟอกหนัง บาน
ของเขาอยูริมฝงทะเล เปโตรจะ
บอกทานวาทานควรจะทําอะไร"
7ครั้ นทู ตสวรรค ที่ ได พู ดกั บ
โครเนลิอัสไปแลว ทานไดเรียก
คนใชสองคนกับทหารคนหนึ่ ง
ซึ่ งเปนคนมีศรัทธามาก ที่ เคย
ปรนนิบัติทานเสมอ
8และเมื่อโครเนลิอัสไดเลาเหตุ
การณทั้ งปวงใหคนเหลานั้นฟง
แลว ทานจึงใชเขาไปยังเมือง
ยัฟฟา

เปโตรไดเห็นนิมิต
9 วันรุ งข้ึน คนเหลานั้ นกําลัง
เดินทางไปใกลเมืองยัฟฟาแลว
ประมาณเวลาเที่ ยงวันเปโตรก็
ข้ึ นไปบนหลั งคาบ านเพ่ื อจะ
อธิษฐาน
10 ก็หิวอยากจะรับประทานอา-
หาร แตในระหวางที่ เขายังจัด
อาหารอยู เปโตรไดเคลิ้มไป
11 และได เห็ นท องฟ าแหวก
ออกเปนชอง มีภาชนะอยาง

หนึ่งเหมือนผาผืนใหญ ผูกติด
กันทั้ งสี่ มุมหยอนลงมายังพ้ื น
โลก
12 ในนั้ นมีสัตวทุกอยางที่ อยู
บนแผนดิน คือสัตวสี่เทา สัตว
ปา สัตวเลื้อยคลานและนกที่อยู
ในทองฟา
13 มีพระสุรเสียงมาวาแกทาน
วา "เปโตรเอย จงลุกข้ึนฆากิน
เถิด"
14 ฝายเปโตรจึงทูลวา "มิได
พระองคเจาขา เพราะวาสิ่ งซึ่ ง
เป นของต องห ามหรื อของมล
ทินนั้น ขาพระองคไมเคยได
รับประทานเลย"
15 แลวจึงมีพระสุรเสียงอีกเปน
ครั้งที่สองวาแกทานวา "ซึ่งพระ
เจาไดทรงชําระแลว อยาวาเปน
ของตองหาม"
16 เห็ นอย างนั้ นถึ งสามครั้ ง
แลวสิ่ งนั้ นก็ถูกรับข้ึนไปอีกใน
ทองฟา

เปโตรไปที่เมืองซีซารียา
17 เมื่ อเปโตรยังคิดสงสัยเรื่ อง
นิมิตที่ เห็นนั้ นวามีความหมาย
อยางไร ดูเถิด คนที่โครเนลิอัส
ใชไปนั้น เมื่อถามหาและพบ
บ านของซี โมนแลวก็มายืนอยู
หนาประตูร้ัว
18 และรองถามวา ซีโมนที่เรียก
วาเปโตรอยูที่นั่นหรือไม
19 เมื่ อเปโตรตริตรองเร่ืองนิ-

(5) กจ 11:13-14 (6) กจ 9:43; 11:14 (9) กจ 10:9-32; 11:5-14
(11) อสค 1:1; มธ 3:16; กจ 7:56; วว 4:1 (14) ลนต 11:4; พบญ 14:3, 7; อสค 4:14
(15) มธ 15:11; มก 7:19; กจ 10:28; รม 14:14; 1 คร 10:25 (19) กจ 11:12
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หนา 2198กิจการ 10
มิตนั้น พระวิญญาณก็ตรัสกับ
ทานวา "ดูเถิด ชายสามคนตาม
หาเจา
20 จงลุกข้ึนลงไปขางลางและไป
กับเขาเถิด อยาลังเลใจเลย
เพราะวาเราไดใชเขามา"
21 เปโตรจึ งลงไปหาคนเหล า
นั้ นซึ่ งโครเนลิอัสไดใชมากลาว
วา "ดูเถิด ขาพเจาเปนคนที่ทาน
มาหานั้น ทานมาธุระอะไร"
22 เขาจึงตอบวา "นายรอยโคร-
เนลิอัส เปนคนชอบธรรมและ
เกรงกลัวพระเจา และเปนคนมี
ชื่อเสียงดีในบรรดาชาวยิว โคร-
เนลิอัสผูนั้ นไดรับคําเตือนจาก
พระเจาโดยผานทูตสวรรคบริ-
สุทธิ์ ใหมาเชิญทานไปที่บาน
เพ่ือจะฟงถอยคําของทาน"
โครเนลิอัสและญาติพี่นอง

ไดยินขาวประเสริฐ
23 เปโตรจึ งเชิญเขาให เข ามา
หยุดพักอยูที่นั่น วันรุงข้ึนเปโตร
ก็ไปกับเขาและพวกพ่ี นองบาง
คนที่เมืองยัฟฟาก็ไปดวย
24 ลวงมาอีกวันหนึ่ งเขาก็ไปถึง
เมืองซีซารียา โครเนลิอัสกําลัง
คอยรับรองอยู และเชิญญาติ
พ่ีนองกับเพ่ือนสนิทใหมาประ-
ชุมกันอยูแลว
25 ครั้นเปโตรเขาไป โครเนลิอัส
ก็ตอนรับเปโตร และหมอบที่
เทากราบไหวทาน

26 ฝายเปโตรจึงจับตัวโครเนลิ-
อัสใหลุกข้ึนและกลาววา "จงยืน
ข้ึนเถิด ขาพเจาก็เปนแตมนุษย
เหมือนกัน"
27 เมื่อกําลังสนทนากันอยู เป-
โตรจึงเขาไปแลเห็นคนเปนอัน
มากมาพรอมกัน
28 จึ งกล าวแก คนเหล านั้ นว า
"ทานทั้ งหลายทราบแลววา คน
ชาติ ยิวนั้ นจะคบใหสนิทกับคน
ต างชาติหรือเข าเย่ี ยมก็ เปนที่
พระราชบัญญัติหามไว แตพระ
เจาไดทรงสําแดงแกขาพเจาแลว
วา ไมควรเรียกคนหนึ่งคนใดวา
เปนที่หามหรือมลทิน
29 เหตุฉะนั้น เมื่อทานใชคนไป
เรียกขาพเจา ขาพเจาก็มาโดย
ไมขัด ขาพเจาจึงขอถามวาทาน
เรี ยกข าพเจ ามาด วยประสงค
อะไร"
30 โครเนลิอัสจึงตอบวา "สี่ วัน
มาแลว ขาพเจากําลังถืออดอา-
หารอยู จนถึงเวลานี้ และประ-
มาณเวลาบายสามโมงขาพเจาได
อธิษฐานอยู ในบานของขาพเจา
ดูเถิด มีชายคนหนึ่งยืนอยูตรง
หนาขาพเจาสวมเสื้อมันระยับ
31 ผูนั้นไดกลาววา `โครเนลิอัส
เอย คําอธิษฐานของทานนั้นทรง
สดับฟงแลว และทานของทาน
นั้นก็เปนที่ ระลึกถึงในสายพระ
เนตรของพระเจาแลว

(20) กจ 15:7-9 (22) กจ 22:12 (23) กจ 10:45; 11:12
(26) กจ 14:14-15; วว 19:10 (28) ยน 4:9; 18:28; กจ 10:14, 35; 11:3; กท 2:12
(30) มธ 28:3; มก 16:5; กจ 1:10 (31) ดนล 10:12; ฮบ 6:10
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หนา 2199 กิจการ 10
32 เหตุฉะนั้น จงใชคนไปยัง
เมืองยัฟฟา เชิญซีโมนที่เรียกวา
เปโตรมา ผูนั้นอาศัยอยูในบาน
ของซี โมนช างฟอกหนั งที่ ฝ ง
ทะเล ผูนั้ นเมื่อมาถึงแลวจะ
กลาวแกทาน'
33 ขาพเจาจึงใชคนไปเชิญทาน
มาทันที ที่ทานมาก็ดีแลว บัดนี้
พวกขาพเจาจึงอยูพรอมกันตอ
พระพักตรพระเจา เพ่ือจะฟงสิ่ง
สารพัดซึ่งพระเจาไดตรัสสั่งทาน
ไว"
34 ฝายเปโตรจึงกลาววา "ขาพ-
เจาเห็นจริงแลววา พระเจาไม
ทรงเลือกหนาผูใด
35 แตคนใดๆในทุกชาติที่ เกรง
กลัวพระองคและประพฤติตาม
ทางชอบธรรมก็ เปนที่ ชอบพระ
ทัยพระองค
36 พระดํารัสที่ พระเจ าไดทรง
ฝากไวกับชนชาติอิสราเอล คือ
การประกาศขาวดีเร่ื องสันติสุข
โดยพระเยซูคริสต  (ผูเปนองค
พระผูเปนเจาของคนทั้งปวง)

กิจการแหงพระคริสต
ผูไดรับการเจิมโดย
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ

37 ขาพเจากลาววา พระดํารัส
นั้นทานทั้ งหลายก็รู คือเร่ือง
ที่ ได เล ากันตั้ งแตตนที่ แควน
กาลิลี ไปจนตลอดทั่ วแควน
ยูเดีย ภายหลังการบัพติศมาที่

ยอหนไดประกาศนั้น
38 คือเร่ื องพระเยซูชาวนาซา-
เร็ธวา พระเจาไดทรงเจิมพระ
องค ด วยพระวิญญาณบริสุ ทธิ์
และด วยฤทธานุ ภาพอย างไร
และพระเยซูเสด็จไปกระทําคุณ
ประโยชนและรักษาบรรดาคน
ซึ่งถูกพญามารเบียดเบียน ดวย
ว าพระเจ าได ทรงสถิตกั บพระ
องค
คําพยานเกี่ยวกับพระคริสต

39 เราทั้ งหลายเป นพยานถึ ง
กิจการทั้ งปวงซึ่ งพระองคทรง
กระทําในแผนดินของชนชาติยิว
และในกรุงเยรูซาเล็ม พระองค
นั้ นเขาไดฆาและแขวนไวที่ ตน
ไม
40 ในวันที่ สามพระเจาไดทรง
ใหพระองคคืนพระชนมและทรง
ใหปรากฏ
41 มิใชทรงใหปรากฏแกคนทั่ว
ไป แตทรงปรากฏแกเหลาพวก
พยานซึ่ งพระเจาไดทรงเลือกไว
แตกอน คือทรงปรากฏแกพวก
เราที่ ได รับประทานและดื่ มกับ
พระองค เมื่ อพระองคทรงคืน
พระชนมแลว
42 พระองค ทรงสั่ งให เราทั้ ง
หลายประกาศแกคนทั้ งปวงและ
เปนพยานวาพระเจาไดทรงตั้ ง
พระองค ไว เปนผู พิพากษาทั้ ง
คนเปนและคนตาย

(34) พบญ 10:17 (35) สดด 15:1-2; อฟ 2:13 (36) อสย 57:19; รม 10:12
(37) ลก 4:14 (38) มธ 4:23; ลก 4:18; ยน 3:2; 8:29 (39) กจ 1:8; 2:23
(40) กจ 2:24 (41) ลก 24:30, 41; ยน 14:17 (42) มธ 28:19; ยน 5:22; 1 ปต 4:5
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หนา 2200กิจการ 10, 11
43 ศาสดาพยากรณ ทั้ งหลาย
ย อมเป นพยานถึ งพระองค ว า
ผู ใดที่ เชื่ อถือในพระองคนั้ นจะ
ได รับการทรงยกความผิดบาป
ของเขา เพราะพระนามของพระ
องค"

คนท่ีเชื่อไดรับความรอด
และประกอบดวย
พระวิญญาณ

44 เมื่ อเปโตรยังกล าวคําเหลา
นั้ นอยู พระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็
เสด็จลงมาสถิตกับคนทั้ งปวงที่
ฟงพระวจนะนั้น
45 ฝายพวกที่ ได เขาสุหนัตซึ่ ง
เชื่อถือแลว คือคนที่มาดวยกัน
กับเปโตรก็ประหลาดใจ เพราะ
วาของประทานแหงพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ไดลงมาบนคนตางชาติ
ดวย
46 เพราะเขาไดยินคนเหลานั้ น
พูดภาษาตางๆและยกยองสรร-
เสริญพระเจา เปโตรจึงยอนถาม
วา
47 "ใครอาจจะห ามคนเหล านี้
ที่ ได รั บพระวิญญาณบริ สุ ทธิ์
เหมือนเรา โดยมิใหเขารับ
บัพติศมาดวยน้ําได"
48 เปโตรจึ งสั่ งให เขารับบัพ-
ติศมาในพระนามขององคพระ
ผูเปนเจา และเขาทั้งหลายไดขอ
ใหเปโตรยับย้ังอยูกับเขาอีกสอง
สามวัน

เปโตรใหเหตุผลถึง
การท่ีทานไปหาคนตางชาติ

11ฝ ายพวกอั ครสาวกกั บ
พ่ี น องทั้ งหลายที่ อยู ใน

แควนยูเดียไดยินวา คนตาง
ชาติไดรับพระวจนะของพระเจา
เหมือนกัน
2 เมื่ อเปโตรขึ้ นไปยังกรุงเยรู-
ซาเล็มแลว พวกที่ เขาสุหนัตจึง
ตอวาทาน
3วา "ทานไปหาคนที่ ไมไดเขา
สุหนัต และรับประทานอาหาร
กับเขา"
4แตเปโตรไดอธิบายใหเขาฟง
ตั้งแตตนเปนลําดับมาวา
5"เมื่อขาพเจาอยูในเมืองยัฟฟา
และกําลั งอธิ ษฐานก็ เคลิ้ มไป
แลวนิมิตเห็นภาชนะอยางหนึ่ ง
เหมือนผาผืนใหญหยอนลงมา
ทั้งสี่มุมจากฟามายังขาพเจา
6ครั้ นข าพเจ าเขม นดู ผ านั้ น
ข าพเจ าได พินิ จพิจารณาก็ ได
เห็นสัตวสี่ เทาของแผนดิน กับ
สัตวปา สัตวเลื้อยคลาน และนก
ที่อยูในทองฟา
7แลวขาพเจาไดยินพระสุรเสียง
ตรัสกับขาพเจาวา `เปโตรเอย
จงลุกข้ึน ฆากินเถิด'
8แตขาพเจาทูลวา `หามิได
พระองคเจาขา เพราะวาสิ่งของ
ซึ่ งตองหามหรือซึ่ งเปนมลทิน
ยังไมไดเขาปากขาพระองคเลย'

(43) ศคย 13:1; กจ 13:38-39; กท 3:22 (44) กจ 4:31 (45) กจ 10:23; 11:18
(47) กจ 2:4; 10:44; 11:17; 15:8 (48) กจ 2:38; 1 คร 1:14-17 (2) กจ 10:45
(3) กจ 10:28; กท 2:12 (4) ลก 1:3 (5) กจ 10:9
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หนา 2201 กิจการ 11
9แตมีพระสุรเสียงตรัสจากฟา
ครั้งที่สองวา `ซึ่งพระเจาไดทรง
ชําระแลว เจาอยาวาเปนของ
ตองหาม'
10 เป นอย างนั้ นถึ งสามครั้ ง
แลวสิ่ งนั้ นทั้ งสิ้ นก็ถูกรับข้ึนไป
บนฟาอีก
11 ดูเถิด ในทันใดนั้นมีชาย
สามคนมายืนอยูตรงหนาบานที่
ขาพเจาอยู รับใชมาจากเมือง
ซีซารียามาหาขาพเจา
12พระวิญญาณจึงสั่งใหขาพเจา
ไปกับเขาโดยไมลังเลใจเลย และ
พวกพ่ีนองทั้ งหกคนนี้ ไดไปกับ
ขาพเจาดวย เราทั้งหลายจึงเขา
ไปในบานของผูนั้น
13 ผู นั้ นจึงกลาวแกพวกเราวา
ตั วท านได เห็ นทูตสวรรคองค
หนึ่งยืนอยูในบานของทาน และ
บอกทานวา `จงใชคนไปยังเมือง
ยัฟฟา เชิญซีโมนที่ เรียกวา
เปโตรมา
14 เปโตรนั้นจะกลาวใหทานฟง
เปนถอยคําซึ่ งจะใหทานกับทั้ ง
ครอบครัวของทานรอด'
15 เมื่ อขาพเจาตั้ งตนกลาวขอ
ความนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์
ก็ เสด็จมาสถิตกับเขาทั้ งหลาย
เหมือนไดเสด็จลงมาบนพวกเรา
ในตอนตนนั้น
16 แลวข าพเจ าได ระลึกถึ งคํา
ตรัสขององคพระผู เปนเจ าซึ่ ง

พระองคตรัสไววา `ยอหนใหรับ
บัพติศมาดวยน้ําก็จริง แตทาน
ทั้ งหลายจะรั บบัพติ ศมาด วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์'
17 เหตุฉะนั้น ถาพระเจาไดทรง
โปรดประทานของประทานแก
เขาเหมือนแกเราทั้ งหลาย ผู
ที่ ได เชื่ อในพระเยซู คริสต เจ า
ขาพเจาเปนผู ใดเลาที่ จะขัดขืน
พระเจาได"
18 ครั้ นคนทั้ งหลายได ยิ นคํา
เหลานั้ นก็นิ่ งอยู แลวไดสรร-
เสริญพระเจาวา "พระเจาไดทรง
โปรดแกคนต างชาติใหกลับใจ
ใหมจนไดชีวิตรอดดวย"
เหลาสาวกไดชื่อวา คริสเตียน
เปนครั้งแรกท่ีเมืองอันทิโอก

19 ฝ ายคนทั้ งหลายที่ กระจั ด
กระจายไปเพราะการเคี่ ยวเข็ญ
เนื่องจากสเทเฟน ก็พากันไปยัง
เมืองฟนิเซีย เกาะไซปรัส และ
เมืองอันทิโอก และไมไดกลาว
พระวจนะแก ผู ใดนอกจากแก
ยิวพวกเดียว
20 และมีบางคนในพวกเขาเปน
ชาวเกาะไซปรั สกั บชาวไซรี น
เมื่ อมายั งเมื องอั นทิ โอกก็ ได
กลาวประกาศขาวประเสริฐเรื่อง
พระเยซูเจาแกพวกกรีกดวย
21 และพระหัตถขององคพระ
ผูเปนเจาทรงอยูกับเขา   คน
เปนอันมากได เชื่ อและกลับมา

(12) ยน 16:13; กจ 10:19, 23; 15:7 (13) กจ 10:30 (15) กจ 2:1-4; 15:7-9
(16) อสย 44:3; มธ 3:11; มก 1:8; ยน 1:26; กจ 1:5 (17) กจ 10:47 (18) รม 10:12
(19) กจ 8:1, 4 (20) กจ 6:1; 9:29 (21) ลก 1:66; กจ 2:47; 9:35; 14:1
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หาองคพระผูเปนเจา
22 ขาวนี้ ก็ เลาลือไปยังคริสต-
จักรในกรุงเยรูซาเล็ม เขาจึงใช
บารนาบัสใหไปยังเมืองอันทิ-
โอก
23 เมื่ อบารนาบั สมาถึ งแล ว
และไดเห็นพระคุณของพระเจา
ก็ปติยินดี จึงไดเตือนคนเหลา
นั้ นใหตั้ งมั่ นคงติดสนิทอยู กับ
องคพระผูเปนเจา
24 บารนาบัสเปนคนดี ประ-
กอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์
และความเชื่อ จํานวนคนเปน
อันมากก็เพ่ิมเขากับองคพระผู
เปนเจา
25บารนาบัสไดไปที่ เมืองทาร-
ซัสเพ่ือตามหาเซาโล
26 เมื่ อพบแลวจึงพาเขามายัง
เมืองอันทิโอก ตอมาทานทั้ ง
สองไดประชุมกันกับคริสตจักร
ตลอดปหนึ่ง ไดสั่งสอนคนเปน
อันมากและในเมืองอันทิโอกนั่น
เอง พวกสาวกไดชื่อวา คริส-
เตียน เปนครั้งแรก

อากาบัสพยากรณถึง
การกันดารอาหาร

27 คราวนี้ มีพวกศาสดาพยา-
กรณลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มจะ
ไปยังเมืองอันทิโอก
28 ฝายผูหนึ่ งในจํานวนนั้นชื่ อ
อากาบัส ไดลุกข้ึนกลาวโดยพระ
วิญญาณวาจะบังเกิดการกันดาร

อาหารมากย่ิ งทั่ วแผ นดิ นโลก
การกันดารอาหารนั้นไดบังเกิด
ข้ึนในรัชสมัยคลาวดิอัส ซีซาร
29 พวกสาวกทุกคนจึงตกลงใจ
กันวา จะถวายตามกําลังฝากไป
ช วยบรรเทาทุกขพวกพ่ี นองที่
อยูในแควนยูเดีย
30 เขาจึงไดทําดังนั้น และฝาก
ไปกับบารนาบัสและเซาโลเพ่ือ
นําไปใหพวกผูปกครอง

กษัตริยเฮโรดฆายากอบ
และตั้งใจท่ีจะประหารเปโตร

12แลวคราวนั้นกษัตริยเฮ-
โรดได เหยียดพระหัตถ

ออกทํารายบางคนในคริสตจักร
2ท านไดฆ ายากอบพ่ี ชายของ
ยอหนดวยดาบ
3 เมื่ อทานเห็นวาการนั้ นเปนที่
ชอบใจพวกยิว ทานก็จับเปโตร
ดวย (นี่ เปนระหวางเทศกาล
ขนมปงไรเชื้อ)
4 เมื่ อจับเปโตรแลวจึงใหจําคุก
ให ทหารสี่ หมู ๆละสี่ คนคุมไว
ตั้ งใจวา เมื่ อสิ้นเทศกาลอีส-
เตอรแลวจะพาออกมาใหแกคน
ทั้งหลาย

การประชุมอธิษฐาน
ทูตสวรรคไดปลอย
เปโตรจากคุก

5 เพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกจําไว
ในคุก แตวาคริสตจักรไดอธิษ-
ฐานตอพระเจ าเพ่ื อเปโตรโดย

(22) กจ 4:36; 9:27 (23) กจ 13:43; 14:22 (24) กจ 5:14; 6:5 (25) กจ 9:11, 30
(27) กจ 2:17; 1 คร 12:28; อฟ 4:11 (28) กจ 18:2 (29) รม 15:26; 1 คร 16:1
(30) กจ 12:25 (2) มธ 4:21; 20:23 (3) อพย 12:15; 23:15; กจ 20:6 (4) ยน 21:18
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ไมหยุด
6ในคืนวันนั้นเอง ครั้นเฮโรดจะ
พาเปโตรออกมา เปโตรนอน
หลับอยูระหวางทหารสองคน มี
โซสองเสนลามไว และคนยาม
เฝาอยูหนาประตูคุก
7ดูเถิด มีทูตสวรรคขององค
พระผู เปนเจามาปรากฏ และมี
แสงสวางสองเขามาในคุก ทูต
องคนั้นจึงกระตุนเปโตรที่สีขาง
ใหตื่ นข้ึนแลววา "จงลุกข้ึน
เร็วๆ" โซนั้ นก็หลุดตกจากมือ
ของเปโตร
8ทูตสวรรคองคนั้นจึงสั่งเปโตร
วา "จงคาดเอวและสวมรองเทา"
เปโตรก็ทําตาม ทูตองคนั้ นจึง
สั่งเปโตรวา "จงหมผาและตาม
เรามาเถิด"
9 เปโตรจึงตามออกไป และไมรู
วา การซึ่ งทูตสวรรคทํานั้นเปน
ความจริง แตคิดวาไดเห็นนิมิต
10 เมื่อออกไปพนทหารยามชั้น
ที่หนึ่ งและที่สองแลว ก็มาถึง
ประตู เหล็กที่ จะเขาไปในเมือง
ประตู นั้ นก็ เป ดเองใหท านทั้ ง
สอง ทานจึงออกไปเดินตาม
ถนนแหงหนึ่ง และในทันใดนั้น
ทูตสวรรคก็ไดอันตรธานไปจาก
เปโตร
11 ครั้นเปโตรรูสึกตัวแลวจึงวา
"เดี๋ยวนี้ขาพเจารูแนวา องคพระ
ผู เป นเจ าได ทรงใชทูตสวรรค

ของพระองคมาชวยขาพเจาให
พนจากพระหัตถของเฮโรด และ
พนจากการมุงรายของพวกยิว"
12 เมื่ อเปโตรคิดอยางนั้ นแลว
ก็มาถึงบานของมารียมารดาของ
ยอหนผูมีชื่ออีกวา มาระโก ที่
นั่ นมีหลายคนไดประชุมอธิษ-
ฐานกันอยู
13 พอเปโตรเคาะประตู ร้ั ว มี
หญิงสาวคนหนึ่งชื่อโรดามาฟง
14 เมื่ อจําได ว าเป นเสี ยงของ
เปโตร เพราะความยินดีก็ยังไม
เปดประตู แตว่ิงเขาไปบอกวา
เปโตรยืนอยูหนาประตู
15 คนทั้ งหลายจึ งพูดกับหญิง
นั้นวา "เจาเปนบา" แตหญิงคน
นั้ นยืนยันว าเปนอย างนั้ นจริ ง
เขาทั้ งหลายจึงวา "เปนทูต
สวรรคประจําตัวเปโตร"
16 ฝายเปโตรยังยืนเคาะประตู
อยู เมื่อเขาเปดประตูเห็นทาน
ก็อัศจรรยใจ
17 แต เปโตรโบกมือให เขานิ่ ง
และเลาใหเขาฟงถึงเร่ืองที่องค
พระผู เป นเจ าได ทรงพาท าน
ออกจากคุกอยางไร แลวทานสั่ง
วา "จงไปบอกเรื่องนี้แกยากอบ
กับพวกพี่นองใหทราบ" เปโตร
จึงออกไปเสียที่อื่น
18 แลวครั้นรุงเชา พวกทหารก็
ขวัญหนีดีฝอมิใชนอย เปโตร
หายไปไหนหนอ

(7) กจ 5:19 (9) สดด 126:1; กจ 10:3, 17; 11:5 (10) กจ 5:19; 16:26
(11) โยบ 5:19; สดด 33:18-19; ดนล 3:28; 6:22; 2 คร 1:10; ฮบ 1:14; 2 ปต 2:9
(12) กจ 4:23; 2 ทธ 4:11 (15) ปฐก 48:16; มธ 18:10 (17) กจ 13:16; 19:33
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19 เมื่อเฮโรดหาตัวเปโตรไมพบ
จึงไตสวนพวกทหารยามและรับ
สั่ งใหฆาเสีย ฝายเฮโรดก็ออก
จากแควนยูเดีย ลงไปพักอยูที่
เมืองซีซารียา
กษัตริยเฮโรดส้ินพระชนม

20 ฝายเฮโรดกริ้วชาวเมืองไทระ
และเมืองไซดอน แตชาวเมือง
นั้นไดพากันมาหาทาน เมื่ อ
ได เอาใจบลั สทั สกรมวั งของ
กษัตริยแลว จึงไดขอกลับเปน
ไมตรีกันอีก เพราะวาเมืองของ
เขาต องอาศัยอาหารเลี้ ยงชีพ
จากแผนดินของกษัตริยนั้น
21 เมื่ อถึงวันนัด เฮโรดทรง
เครื่ องกษัตริย เสด็จประทับบน
ราชบัลลังก แลวมีพระราชดํารัส
แกเขา
22 คนทั้ งหลายจึ งร อง ข้ึ นว า
"เปนพระสุรเสียงของพระ มิใช
เสียงมนุษย"
23 ในทันใดนั้น ทูตสวรรคของ
องคพระผู เปนเจาใหทานเกิด
โรคราย เพราะทานมิไดถวาย
เกียรติยศแดพระเจา แลวก็มี
ตัวหนอนกัดกินรางกายของทาน
จนถึงแกพิราลัย
24 แตพระวจนะของพระเจาก็
ยังแผเจริญมากข้ึน
25 ฝายบารนาบัสกับเซาโล เมื่อ
ไดทําภารกิจที่รับมอบหมายสํา-
เร็จแลว จึงจากกรุงเยรูซาเล็ม

กลับไป พายอหนผูมีชื่ ออีกวา
มาระโกไปดวย

พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรง
เรียกเซาโลกับบารนาบัส

13คราวนั้ นในคริสตจักรที่
อยู ในเมืองอันทิโอก มี

บางคนที่ เป นผู พยากรณ และ
อาจารย มีบารนาบัส สิเมโอนที่
เรียกวานิเกอร กับลูสิอัสชาว
เมืองไซรีน มานาเอน ผูไดรับ
การเลี้ยงดูเติบโตข้ึนดวยกันกับ
เฮโรดเจาเมือง และเซาโล
2 เมื่ อคนเหล านั้ นกําลั งรับใช
องคพระผู เป นเจ าและถื ออด
อาหารอยู พระวิญญาณบริสุทธิ์
ไดตรัสสั่ งวา "จงตั้ งบารนาบัส
กั บเซาโลไว สําหรับการซึ่ งเรา
เรียกใหเขาทํานั้น"
3 เมื่อถืออดอาหารและอธิษฐาน
และวางมื อบนบารนาบั สกั บ
เซาโลแลว เขาก็ใชทานไป
4 เหตุฉะนั้น ทานทั้งสองที่ไดรับ
ใชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงลง
ไปเมืองเซลูเคีย และไดแลนเรือ
จากที่นั่นไปยังเกาะไซปรัส
5ครั้นมาถึงเมืองซาลามิส ทาน
ได ประกาศพระวจนะของพระ
เจ าในธรรมศาลาของพวกยิ ว
ยอหนก็อยูชวยดวย
เอลีมาสโตเถียงกับเปาโล

และไดกลายเปนคนตาบอดไป
6 เมื่ อได เดินตลอดเกาะนั้ นไป

(20) 1 พกษ 5:11; อสร 3:7 (23) 1 ซมอ 25:38; 2 ซมอ 24:16 (24) อสย 55:11
(25) กจ 11:30 (1) กจ 11:22; รม 16:21 (2) กดว 8:14; มธ 9:38; กจ 9:15; ฮบ 5:4
(3) กจ 6:6 (4) กจ 4:36 (5) กจ 12:25; 13:46; 15:37 (6) กจ 8:9
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ถึงเมืองปาโฟสแลว ก็ไดพบคน
หนึ่งเปนคนทําเวทมนตร เปนผู
ทํานายเท็จ เปนพวกยิวชื่ อวา
บารเยซู
7อยูกับผู วาราชการเมือง ชื่ อ
เสอรจีอัสเปาโล เปนคนฉลาด
รอบรู ผูวาราชการเมืองจึงเชิญ
บารนาบัสกับเซาโลมา ปรารถนา
จะฟงพระวจนะของพระเจา
8แต เอลี มาสคนทําเวทมนตร
(เพราะชื่อของเขามีความหมาย
อยางนั้น) ไดคัดคานขัดขวาง
บารนาบัสกับเซาโล หวังจะไม
ใหผูวาราชการเมืองเชื่อ
9แตเซาโล (ที่มีชื่ออีกวาเปาโล)
ประกอบดวยพระวิญญาณบริ-
สุทธิ์เขมนดูเอลีมาส
10 และพูดวา "โอ เจาเปนคน
เต็มไปดวยอุบายและใจรายทุก
อยาง ลูกของพญามาร เปนศัตรู
ตอบรรดาความชอบธรรม เจา
จะไมหยุดพยายามทําทางตรง
ขององคพระผู เปนเจาใหเขวไป
หรือ
11 ดูเถิด บัดนี้พระหัตถของ
องคพระผู เปนเจาก็อยู บนเจา
เจาจะเปนคนตาบอดไมเห็นดวง
อาทิตยจนถึงเวลากําหนด" ทัน
ใดนั้ นความมืดมั วก็ บังเกิดแก
เอลีมาส เอลีมาสจึงคลําหาคน
ใหจูงมือไป
12 ครั้นผูวาราชการเมืองไดเห็น

เหตุการณที่เกิดข้ึนนั้นจึงเชื่อถือ
และอั ศจรรย ใจด วยพระดํารัส
สอนขององคพระผูเปนเจา
13 แลวเปาโลกับพวกของทานก็
แลนเรือออกจากเมืองปาโฟสไป
ยังเมืองเปอรกาในแควนปมฟ-
เลีย ยอหนไดละพวกนั้นไวแลว
กลับมายังกรุงเยรูซาเล็ม
เปาโลเทศนาที่เมืองอันทิโอก

ในแควนปสิเดีย
14 แต พวกนั้ นเดิ นทางต อไป
จากเมืองเปอรกาถึงเมืองอันทิ-
โอกในแควนปสิเดีย แลวไดเขา
ไปนั่งลงในธรรมศาลาในวันสะ-
บาโต
15 เมื่ ออานพระราชบัญญัติกับ
คําของศาสดาพยากรณ แล ว
บรรดานายธรรมศาลาจึงใชคน
ไปบอกเปาโลกับบารนาบั สว า
"ทานพ่ีนองทั้ งหลาย ถาทานมี
คํากลาวเตือนสติแกคนทั้งปวงก็
เชิญกลาวเถิด"
16 ฝายเปาโลจึงยืนข้ึ นโบกมือ
แลวกลาววา "ทานที่เปนชนชาติ
อิ สราเอลและท านทั้ งหลายที่
เกรงกลัวพระเจา จงฟงเถิด
17พระเจาของชนชาติอิสราเอล
นี้ไดทรงเลือกบรรพบุรุษของเรา
ไว และไดใหเขาเจริญข้ึนครั้ ง
เมื่ อยังเปนคนตางดาวในประ-
เทศอียิปต และไดทรงนําเขา
ออกจากประเทศนั้นดวยพระกร

(8) อพย 7:11; 2 ทธ 3:8 (9) กจ 2:4; 4:8 (10) มธ 13:38; ยน 8:44; 1 ยน 3:8
(11) อพย 9:3; 1 ซมอ 5:6; โยบ 19:21; สดด 32:4 (13) กจ 15:38 (14) กจ 16:13
(15) ลก 4:16; ฮบ 13:22 (16) กจ 10:35 (17) อพย 6:1; พบญ 7:6-8; กจ 7:17
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อันทรงฤทธิ์
18 พระองค ได ทรงอดทนต อ
ความประพฤติ ของเขาในถิ่ น
ทุรกันดารประมาณสี่สิบป
19 เมื่ อพระองค ได ทรงล าง
ผลาญชนเจ็ดชาติออกเสียจาก
แผนดินคานาอันแลว พระองค
ก็ทรงแบ งแผนดินของชนชาติ
เหลานั้นใหเขาโดยการจับสลาก
20 ภายหลังพระองคทรงประ-
ทานพวกผู วินิจฉัยแกเขา เปน
เวลาประมาณสี่รอยหาสิบป จน
ถึงซามูเอลศาสดาพยากรณ
21 คราวนั้ นเขาทั้ งหลายไดขอ
ใหมีกษัตริย พระเจาจึงได
ทรงประทานซาอูลบุตรชายคีช
จากตระกู ลเบนยามิ นให เป น
กษัตริยครบสี่สิบป
22 ครั้นถอดซาอูลแลว พระองค
ไดทรงตั้ งดาวิดข้ึนเปนกษัตริย
ของเขา และทรงเปนพยานกลาว
ถึงดาวิดวา `เราไดพบดาวิดบุตร
ชายของเจสซี เปนคนที่ เราชอบ
ใจ เปนผูที่จะทําใหความประ-
สงคของเราสําเร็จทุกประการ'
23 จากเชื้อสายของดาวิด พระ
เจาไดทรงโปรดใหผูชวยใหรอด
คือพระเยซูเกิดข้ึนแกชาติอิส-
ราเอลตามพระสัญญาของพระ
องค
24 ก อนที่ พระองค เสด็ จมา
ยอหนไดประกาศบัพติศมาอัน

สําแดงการกลั บใจใหม ให แก
บรรดาชนชาติอิสราเอล
25 เวลาที่ยอหนทําการตามหนา
ที่ของตนเกือบจะสําเร็จ ทานจึง
ถามวา `ทานทั้งหลายคิดเห็นวา
ขาพเจาคือผู ใด ขาพเจาเปน
พระองคนั้ นหามิได แตดูเถิด
จะมีพระองคผูหนึ่ งมาภายหลัง
ขาพเจา ซึ่ งขาพเจาไมคู ควร
จะแกสายรัดฉลองพระบาทของ
พระองค'
26 ทานพ่ีนองทั้ งหลาย ผู สืบ
เชื้ อสายของอับราฮัม และ
ผู ใดในพวกท านซึ่ งเกรงกลั ว
พระเจา ขาวเรื่องความรอดนี้ได
ทรงประทานมาถึงทานทั้ งหลาย
แลว
27 ฝ ายชาวกรุ งเยรูซาเล็ มกั บ
พวกขุนนางมิ ได รู จักพระองค
หรือเขาใจคําของศาสดาพยา-
กรณทั้งหลาย ซึ่งเคยอานกันทุก
วันสะบาโต จึงทําใหสําเร็จตาม
คําเหลานั้นโดยพิพากษาลงโทษ
พระองค
28 ถึ งแม ว ามิ ไดพบความผิ ด
ประการใดในพระองคที่ ควรจะ
ใหตาย พวกเขายังขอปลาตให
ปลงพระชนมพระองคเสีย
29 ครั้ นทําจนสําเร็ จทุ กอย าง
ตามซึ่งมีเขียนไวแลววาดวยพระ
องค เขาจึงเชิญพระศพของพระ
องคลงจากตนไมไปประดิษฐาน

(18) อพย 16:35; กดว 14:34 (19) พบญ 7:1 (20) วนฉ 2:16 (21) 1 ซมอ 8:5
(22) 1 ซมอ 15:23; สดด 89:20 (23) สดด 132:11 (24) มธ 3:1 (25) มธ 3:11
(26) อสย 55:1; มธ 10:6 (27) ลก 23:34 (28) มธ 27:22 (29) มธ 27:57-61
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ไวในอุโมงค
30 แต พระเจ าได ทรงให พระ
องคคืนพระชนม
31 พระองคทรงปรากฏแกคน
ทั้ งหลายที่ ตามพระองค จาก
แควนกาลิลีไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
เปนหลายวัน บัดนี้ คนเหลา
นั้ นเปนพยานข างพระองคแก
คนทั้งหลาย
32 เรานําขาวประเสริฐนี้มาแจง
แกทานทั้งหลายวา พระสัญญา
ซึ่ งทรงประทานแกบรรพบุ รุษ
ของเรา
33 พระเจาไดทรงใหสําเร็จตาม
นั้นแกเราผูเปนลูกหลานของคน
เหลานั้ น คือในการที่พระองค
ทรงใหพระเยซูกลับคืนพระชนม
เหมือนมี คําเขียนไวในหนังสือ
สดุดีบทที่สองวา `ทานเปนบุตร
ของเรา วันนี้เราไดใหกําเนิดแก
ทานแลว'
34 สวนขอที่ พระเจาไดทรงให
พระองคคืนพระชนม มิใหกลับ
เป อยเนาอีกเลย พระองคจึง
ตรัสอยางนี้ วา `เราจะใหความ
เมตตาอันแนนอนของเราซึ่ งได
สัญญาไวกับดาวิดใหแกทาน'
35 เพราะพระองค ตรั สไว ใน
สดุดีอื่ นวา `พระองคจะไม
ทรงใหองคบริสุทธิ์ของพระองค
เปอยเนาไป'
36 ฝายดาวิดเมื่ อไดปฏิ บัติใน

คราวอายุของทานตามพระทัย
ของพระเจา และไดลวงหลับไป
แลว และตองฝงไวกับบรรพ-
บุรุษของทาน ก็เปอยเนาไป
37 แต พระองค ซึ่ งพระเจ าได
ทรงใหเปนข้ึนมานั้น มิไดประ-
สบความเปอยเนาเลย
38 เหตุฉะนั้น ทานพ่ีนองทั้ ง
หลาย จงเขาใจเถิดวา โดยพระ
องคนั้นแหละจึงไดประกาศการ
ยกความผิดแกทานทั้งหลาย
39 และโดยพระองคนั้น ทุกคน
ที่ เชื่ อจะพนโทษไดทุกอยางซึ่ ง
จะพนไมไดโดยพระราชบัญญัติ
ของโมเสส
40 เหตุฉะนั้น จงระวังใหดี
เกลือกวา คําซึ่ งพวกศาสดา
พยากรณไดกลาวไวนั้นจะไดแก
ทานทั้งหลาย คือวา
41 `ดูกอน ใหเจาทั้ งหลายผู
ประมาทหมิ่น ประหลาดใจและ
ถึงพินาศ ดวยวาเรากระทําการ
ในกาลสมัยของเจา เปนการที่
แมแตมีผูมาบอกแลว เจาก็จะ
ไมเชื่อเลย'"
42 เมื่ อพวกยิวได ออกไปจาก
ธรรมศาลาแลว พวกคนตางชาติ
ก็ออนวอนใหประกาศคําเหลา
นั้นใหเขาฟงในวันสะบาโตหนา
43 ครั้นคนที่ประชุมกันนั้นตาง
คนต างไปจากธรรมศาลาแล ว
พวกยิวหลายคนกับคนเขาจารีต

(30) มธ 28:6 (31) มธ 28:16; กจ 1:3, 11; 1 คร 15:5-8 (32) ปฐก 3:15
(33) สดด 2:7; ฮบ 1:5 (34) อสย 55:3 (35) สดด 16:10; กจ 2:27 (36) กจ 2:29
(38) ยรม 31:34 (39) อสย 53:11; ยน 3:16 (40) ฮบก 1:5 (43) กจ 11:23; ทต 2:11
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ที่เกรงกลัวพระเจาไดตามเปาโล
และบารนาบัสไป ทานทั้งสองจึง
พูดกับเขา ชวนใหเขาตั้งมั่นคง
อยูในพระคุณของพระเจา

พวกยิวไมพอใจท่ีเปาโล
เทศนาแกคนตางชาติ

44 ครั้นถึงวันสะบาโตหนา คน
เกือบสิ้นทั้ งเมืองไดประชุมกัน
ฟงพระวจนะของพระเจา
45 แต เมื่ อพวกยิวเห็นคนมาก
มายก็มีใจอิจฉาอยางย่ิง ไดพูด
คัดคานคําของเปาโลถึงโตแยง
กับพูดคําสบประมาท
46 แลวเปาโลกับบารนาบัสมีใจ
กลา ไดกลาววา "จําเปนที่ จะ
ตองกลาวพระวจนะของพระเจา
ใหทานทั้งหลายฟงกอน แตเมื่อ
ท านทั้ งหลายป ดเสี ยและตั ด
สินวาตนไมสมควรที่ จะไดชี วิต
นิรันดร ดูเถิด พวกเราจะบาย
หนาไปหาคนตางชาติ
47 ด วยองคพระผู เป นเจ าได
ตรัสสั่งเราอยางนี้วา `เราไดตั้ง
เจาไวใหเปนความสวางของคน
ตางชาติ เพ่ือเจาจะเปนเหตุให
คนทั้ งหลายรอด ถึงที่สุดปลาย
แผนดินโลก'"
48 ฝ ายคนต างชาติ เมื่ อได ยิน
อยางนั้นก็มีความยินดี และได
สรรเสริญพระวจนะขององคพระ
ผู เปนเจา และคนทั้ งหลายที่
ทรงหมายไวแลวเพ่ือใหไดชีวิต

นิรันดรก็ไดเชื่อถือ
49พระวจนะขององคพระผู เปน
เจาจึงแพรไปตลอดทั่วเขตแดน
นั้น
ฝายตรงขามไดขับไลเปาโล

และบารนาบัสไปเสีย
50 แตพวกยิวไดยุยงพวกสตรีมี
ศักดิ์ที่ถือพระเจา กับทั้งผูชายที่
เป นใหญ ในเมื องนั้ นให เ ค่ี ยว
เข็ญ และไลเปาโลกับบารนาบัส
ออกจากเมืองของเขา
51 ฝ ายเปาโลกับบารนาบัสจึง
สะบัดผงคลีดินจากเทาของทาน
ออกเพ่ือตอวาพวกเขา แลวก็ไป
ยังเขตเมืองอิโคนียูม
52 แตพวกสาวกก็ เต็มไปด วย
ความชื่ นชมยินดีและด วยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์

  เปาโลท่ีเมืองอิโคนียูม
เมืองลิสตรา และเมืองเดอรบี

14ตอมา ที่เมืองอิโคนียูม
เปาโลกับบารนาบัสได

เขาไปในธรรมศาลาของพวกยิว
กลาวสั่งสอนเปนที่จับใจจนพวก
ยิวและชนชาติกรีกเปนอันมาก
ไดเชื่อถือ
2แตพวกยิวที่ ไม เชื่ อก็ ยุยงคน
ตางชาติใหมีใจคิดรายตอพวก
พ่ีนอง
3 เหตุฉะนั้น ฝายทานทั้ งสอง
คอยอยูที่นั่นนาน มีใจกลากลาว
ในพระนามขององคพระผู เปน

(45) กจ 18:6; 1 ปต 4:4 (46) อพย 32:10; พบญ 32:21 (47) อสย 42:6; ลก 2:32
(48) กจ 2:47 (50) กจ 7:52; 2 ทธ 3:11 (51) มธ 10:14; มก 6:11; ลก 9:5
(52) มธ 5:12; ยน 16:22 (1) ยน 7:35; กจ 18:4 (3) มก 16:20; กจ 4:29; ฮบ 2:4
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เจา และพระองคไดทรงรับรอง
พระดํารัสแหงพระคุณของพระ
องค โดยทรงโปรดใหทานทั้ ง
สองทําหมายสํา คั ญและการ
มหัศจรรยได
4แตพลเมืองสวนใหญแตกเปน
สองพวก พวกหนึ่งอยูฝายพวก
ยิว   และอีกพวกหนึ่งอยูฝาย
อัครสาวก
5 เมื่อทั้งคนตางชาติและพวกยิว
พรอมกับพวกผูปกครอง ได
รวมคิดกันจะทําการอัปยศและ
เอากอนหินขวางเปาโลกับบาร-
นาบัส
6ทานทั้งสองทราบแลวจึงหนีไป
ยังเมืองที่อยูในแควนลิคาโอเนีย
คือเมืองลิสตรา เมืองเดอรบี
กับชนบทที่อยูลอมรอบ
7และไดประกาศขาวประเสริฐที่
นั่น

ชายพิการไดรับ
การรักษาจนหาย

8ที่ เมืองลิสตรามีชายคนหนึ่ ง
นั่งอยูใชเทาไมได เขาพิการตั้ง
แตครรภมารดา ยังไมเคยเดิน
เลย
9 คนนั้ นได ฟ งเปาโลพู ดอยู
เปาโลจึงเขมนดูเขา เห็นวามี
ความเชื่อพอจะหายโรคได
10 จึงรองสั่ งดวยเสียงอันดังวา
"จงลุกข้ึนยืนตรง" คนนั้นก็
กระโดดขึ้นเดินไป

11 เมื่อหมูชนเห็นการซึ่ งเปาโล
ไดกระทํานั้ นจึงพากันรองเปน
ภาษาลิคาโอเนียวา "พวก
พระแปลงเปนมนุษยลงมาหาเรา
แลว"
12 เขาจึงเรียกบารนาบัสวา พระ
ซุส และเรียกเปาโลวา พระ
เฮอรเมส เพราะเปาโลเปนผูนํา
ในการพูด
13 ปุโรหิตประจํารูปพระซุสซึ่ ง
ตั้ งอยู หน าเมื องได จู งวั วและ
ถือพวงมาลัยมายังประตู เมือง
หมายจะถวายเครื่องบูชาดวยกัน
กับประชาชน
14 แตเมื่ ออัครสาวกบารนาบัส
กับเปาโลไดยินดังนั้ น จึงฉีก
เสื้ อผาของตนเสีย ว่ิ งเขาไป
ทามกลางคนทั้ งหลายรองเสียง
ดัง
15 วา "ทานทั้งหลาย เหตุไฉน
ทานจึงทําการอยางนี้ เราเปน
คนธรรมดาเชนเดียวกันกับทาน
ทั้งหลาย และมาประกาศใหทาน
กลับจากสิ่ งไรประโยชนเหลานี้
ใหมาหาพระเจาผูทรงพระชนม
ผู ได ทรงสร างฟ าสวรรค และ
แผนดินโลก ทะเลและสิ่ งสาร-
พัดซึ่งมีอยูในที่เหลานั้น
16 ในกาลกอนพระองคไดทรง
ยอมใหบรรดาประชาชาติดําเนิน
ชีวิตตามชอบใจ
17 แตพระองคมิไดทรงใหขาด

(4) ลก 12:51; กจ 13:2-3 (5) 2 ทธ 3:11 (6) มธ 10:23 (8) กจ 3:2
(10) อสย 35:6 (11) กจ 8:10; 28:6 (13) ดนล 2:46 (14) กดว 14:6; มธ 26:65
(15) ปฐก 1:1; อพย 20:11 (16) สดด 81:12; มคา 4:5 (17) ลนต 26:4; พบญ 11:14
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พยาน คือพระองคไดทรงกระ-
ทําคุณใหฝนตกจากฟาและใหมี
ฤดูเกิดผล เราทั้งหลายจึงอิ่มใจ
ดวยอาหารและความยินดี"
18 ถึงแมวาไดกลาวสิ่งนี้แลวก็ดี
อัครสาวกก็ ยังหามประชาชนมิ
ให เขากระทําสักการบูชาถวาย
แกทานทั้งสองนั้นไดโดยยาก

เปาโลถูกขวางดวยหิน
แตไดฟนขึ้นและ
ไปท่ีเมืองเดอรบี

19 แตมีพวกยิวบางคนมาจาก
เมืองอันทิโอกและเมืองอิโคนี-
ยูม เมื่อไดชักชวนประชาชนแลว
เขาก็ได เอาหินขวางเปาโลและ
ลากทานออกไปจากเมืองคิดวา
ทานตายแลว
20 แตพวกสาวกไดลอมทานไว
แลวทานก็ลุกข้ึนเขาไปในเมือง
วันรุ งข้ึนทานจึงเลยไปยังเมือง
เดอรบีกับบารนาบัส
21 และเมื่อทานทั้งสองไดประ-
กาศข าวประเสริ ฐในเมื องนั้ น
และไดสั่ งสอนคนเปนอันมาก
จึงกลับไปยังเมืองลิสตรา เมือง
อิโคนียูม และเมืองอันทิโอกอีก
22 กระทําให ใจของสาวกทั้ ง
หลายถือมั่นข้ึน เตือนเขาให
ดํารงอยู ในความเชื่อ และสอน
วา เราทั้งหลายจําตองทนความ
ยากลําบากมากจนกวาจะไดเขา
ในอาณาจักรของพระเจา

เปาโลกลับไปเมืองอันทิโอก
23 เมื่อทานทั้งสองไดเลือกตั้งผู
ปกครองสาวกไวทุกคริสตจักร
และไดอธิษฐานและถืออดอา-
หารฝากสาวกไวกับองคพระผู
เปนเจาที่เขาเชื่อถือนั้น
24 และหลังจากทานทั้ งสองได
ขามแควนปสิเดียก็มายังแควน
ปมฟเลีย
25 เมื่ อได กล าวพระวจนะใน
เมืองเปอรกาแลว จึงลงไปยัง
เมืองอัททาลิยา
26 และแลนจากที่นั่นไปยังเมือง
อันทิโอก คือเมืองที่ทานทั้งสอง
ไดรับการฝากไวในพระคุณของ
พระเจา ใหกระทําการซึ่งทานทั้ง
สองไดกระทําสําเร็จมาแลวนั้น
27 เมื่ อมาถึง ทานทั้ งสองได
เรียกประชุมคริสตจักร และได
เลาให เขาฟงถึงพระราชกิจทั้ ง
ปวงซึ่ งพระเจ าได ทรงกระทํา
รวมกับเขา กับซึ่ งพระองคได
ทรงเปดประตูใหคนตางชาติเชื่อ
28 แล วท านทั้ งสองจึ งอยู กั บ
พวกสาวกที่นั่นชานาน

การประชุมปรึกษากัน
ท่ีกรุงเยรูซาเล็ม

เกี่ยวกับการเขาสุหนัต

15มีบางคนลงมาจากแควน
ยู เดี ยได สั่ งสอนพวก

พ่ีนองวา "ถาไมเขาสุหนัตตาม
จารีตของโมเสส ทานจะรอดไม

(19) กจ 13:45, 50; 14:2; 2 คร 11:25; 12:1; 1 ธส 2:14; 2 ทธ 3:11 (21) มธ 28:19
(22) มธ 10:38; ลก 22:28; กจ 11:23; รม 8:17; 2 ทธ 2:12 (23) 2 คร 8:19; ทต 1:5
(27) กจ 15:4; 1 คร 16:9; 2 คร 2:12 (1) ยน 7:22; กจ 15:5; กท 2:12; 5:2; ฟป 3:2
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ได"
2 เหตุฉะนั้นเมื่อเกิดการโตแยง
และไล เลี ยงกันระหว างเปาโล
และบารนาบัสกับคนเหล านั้ น
มากมายแลว เขาทั้งหลายไดตั้ง
เปาโลและบารนาบัสกับคนอื่นๆ
ในพวกนั้ นให ข้ึ นไปหารื อกั บ
อัครสาวกและผูปกครองในกรุง
เยรูซาเล็มในเรื่องที่เถียงกันนั้น
3คริสตจักรได จัดสงทานเหลา
นั้ นไป และขณะเมื่อทานกําลัง
ขามแควนฟนิเซียกับแควนสะ-
มาเรีย ทานไดกลาวถึงเร่ืองที่
คนตางชาติไดกลับใจใหม ทําให
พวกพ่ีนองมีความยินดีอยางย่ิง
4 ครั้ นมาถึ งกรุ งเยรู ซาเล็ ม
คริสตจักรและอัครสาวกและผู
ปกครองทั้ งหลายได ต อนรั บ
ทาน แลวทานเหลานั้นจึงเลาให
เขาฟ งถึ งเหตุ การณ ทั้ งปวงที่
พระเจาไดทรงกระทํารวมกับเขา
5แตมีบางคนในพวกฟาริสีที่ มี
ความเชื่อไดยืนข้ึนกลาววา คน
ตางชาตินั้ นควรตองให เขาเขา
สุหนัต และสั่ งใหเขาถือตาม
พระราชบัญญัติของโมเสส
6ฝ ายอัครสาวกกับผู ปกครอง
ทั้งหลายจึงไดประชุมปรึกษากัน
ในเรื่องนั้น

ผลประชุมเกี่ยวกับ
ความรอดของคนตางชาติ

7 เมื่อโตแยงกันมากแลว เปโตร

จึงยืนข้ึนกลาวแกเขาวา "ทาน
พ่ีนองทั้ งหลาย ทานทั้ งหลาย
ทราบอยู วา คราวกอนนั้นพระ
เจาไดทรงเลือกขาพเจาเองจาก
พวกทานทั้งหลายใหเปนผูประ-
กาศพระวจนะแหงขาวประเสริฐ
ใหคนตางชาติฟงและเชื่อ
8 พระเจ า ผู ทรงทราบจิ ตใจ
มนุษยไดทรงรับรองคนตางชาติ
และทรงประทานพระวิญญาณ
บริ สุ ทธิ์ แก เขาเหมื อนได ทรง
ประทานแกพวกเรา
9พระองค ไมทรงถือว าเรากับ
เขาตางกัน แตทรงชําระใจเขาให
บริสุทธิ์โดยความเชื่อ
10 ถาอยางนั้น ทําไมบัดนี้ทาน
ทั้ งหลายจึงทดลองพระเจาโดย
วางแอกบนคอของพวกสาวกซึ่ ง
บรรพบุรุษของเราหรือตัวเราเอง
ก็ดีแบกไมไหว
11 แตเราเชื่ อวา เราเองก็รอด
โดยพระคุณของพระเยซูคริสต
เจาเหมือนอยางเขา"
12 ฝ ายคนทั้ งหลายก็ นิ่ งฟ ง
บารนาบัสกับเปาโลเลาเร่ืองการ
อั ศจรรย และการมหั ศจรรย
ตางๆซึ่ งพระเจาไดทรงกระทํา
โดยเขาในหมูพวกตางชาติ

ยากอบประกาศวา
ไมจําเปนตองเขาสุหนัต

13 ครั้นจบแลวและนิ่งอยู ยา-
กอบจึงกลาววา "ทานพ่ีนองทั้ง

(2) กท 2:1 (3) กจ 14:27; รม 15:24; 1 คร 16:6; 2 คร 1:16; ทต 3:13 (7) กจ 10:20
(8) 1 พศด 28:9; กจ 1:24 (9) กจ 10:15, 28; รม 10:12 (10) มธ 23:4; กท 5:1
(11) รม 3:4; 2 คร 13:14; อฟ 2:5-8; ทต 2:11 (12) กจ 14:27; 15:3 (13) กจ 12:17
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หนา 2212กิจการ 15
หลาย จงฟงขาพเจา
14 ซีโมนไดบอกแลววา พระเจา
ไดทรงเย่ี ยมเยียนคนต างชาติ
ครั้ งแรก เพ่ือจะทรงเลือกชน
กลุ มหนึ่ งออกจากเขาทั้ งหลาย
เพ่ือพระนามของพระองค
15 คําของศาสดาพยากรณ ก็
สอดคลองกับเรื่องนี้ ดังที่ ได
เขียนไวแลววา
16 `ภายหลังเราจะกลับมาและ
จะสร างพลับพลาของดาวิดซึ่ ง
พังลงแลวข้ึนใหม ที่รางหักพัง
นั้นเราจะกอข้ึนอีก และจะตั้งข้ึน
ใหม
17 เพ่ื อคนอื่ นๆจะไดแสวงหา
องคพระผู เปนเจา คือบรรดา
คนตางชาติซึ่งเขาเรียกดวยนาม
ของเรา องคพระผูเปนเจาผูทรง
กระทําสิ่ งทั้ งปวงเหลานี้ ไดตรัส
ไว
18 พระเจาทรงทราบถึงกิจการ
ทั้ งปวงของพระองคตั้ งแตแรก
สรางโลกมาแลว'
19 เหตุฉะนั้น ขาพเจาตัดสินใจ
วา อยาใหเราวางเครื่องขัดขวาง
กีดกันคนตางชาติซึ่ งกลับมาหา
พระเจา
20 แต เราจงเขียนหนั งสือฝาก
ไปถึงเขาวา ใหงดเวนเสียจาก
สิ่ งที่ มลทินเนื่ องดวยรูปเคารพ
จากการลวงประเวณี จากการ
รับประทานเนื้อสัตวที่รัดคอตาย

และจากการรับประทานเลือด
21 เพราะวาตั้ งแตโบราณมาใน
ทุกเมืองมีคนประกาศเรื่องของ
โมเสส เพราะคนไดอานพระ
ราชบัญญัติของทานในธรรมศา-
ลาทุกวันสะบาโต"
22 ขณะนั้น อัครสาวกและผู
ปกครองทั้ งหลายกับทุกคนใน
คริ สตจักรเห็ นชอบที่ จะเลื อก
บางคนในพวกเขาใหไปยังเมือง
อันทิโอกดวยกันกับเปาโลและ
บารนาบัส คือ ยูดาส ผูที่มีชื่อ
อีกวา บารซับบาส และสิลาส ทั้ง
สองคนนี้ เปนคนสําคัญในพวก
พ่ีนอง
23 เขาไดเขียนจดหมายมอบให
ทานถือไปวา "อัครสาวกและผู
ปกครองและพวกพี่ น องของ
ทาน คํานับมายังทาน ผู เปน
พวกพ่ี นองซึ่ งเปนคนต างชาติ
ซึ่ งอยู ในเมืองอันทิโอก แควน
ซีเรีย และแควนซิลีเซียทราบ
24 ดวยพวกขาพเจาไดยินวา มี
บางคนในพวกขาพเจาไดพูดให
ทานทั้ งหลายเกิดความไมสบาย
ใจและทําใหใจของทานปนปวน
ไปดวยสอนวา `ทานตองเขา
สุหนัตและรักษาพระราชบัญ-
ญัติ' แมวาเขามิไดรับคําสั่งจาก
พวกขาพเจา
25 พวกขาพเจาจึงพรอมใจกัน
เห็นชอบที่ จะเลือกคน และใช

(14) กจ 15:7; 2 ปต 1:1 (16) อมส 9:11 (19) กจ 15:28; 21:25; 1 ธส 1:9
(20) ปฐก 9:4; อพย 20:3; ลนต 3:17; พบญ 12:16; 1 ซมอ 14:33; อสค 20:30
(21) กจ 13:15, 27; 2 คร 3:14 (22) กจ 1:23 (24) กจ 15:1; กท 1:7; ทต 1:10-11
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หนา 2213 กิจการ 15
เขามายังทานทั้งหลายพรอมกับ
บารนาบัสและเปาโล ผูเปนที่รัก
ของเรา
26 และเปนผู อุทิศชีวิตของตน
เพ่ือพระนามของพระเยซูคริสต
องคพระผูเปนเจาของเรา
27 เหตุฉะนั้น ขาพเจาทั้งหลาย
จึงใชยูดาสกับสิลาสมาเปนผูซึ่ ง
จะเล าข อความนี้ แก ท านทั้ ง
หลายดวยปากของเขาเอง
คําส่ังพิเศษสําหรับคนตางชาติ

ท่ีเชื่อในพระเจา
28 เพราะว าพระวิญญาณบริ-
สุทธิ์และขาพเจาทั้ งหลายก็เห็น
ชอบที่จะไมวางภาระบนทานทั้ ง
หลาย เวนไวแตสิ่ งเหลานั้ นที่
จําเปน
29 คือวาใหทานทั้งหลายงดการ
รับประทานสิ่ งของซึ่งเขาไดบูชา
แกรูปเคารพ และการรับประ-
ทานเลือด และการรับประทาน
เนื้ อสัตวซึ่ งถูกรัดคอตาย และ
การลวงประเวณี ถาทานทั้ ง
หลายงดการเหลานี้ก็จะเปนการ
ดี ขอใหอยูเปนสุขเถิด"
30 เมื่ อลาจากกันแลว ทาน
เหลานั้ นก็ไปยังเมืองอันทิโอก
และเมื่อไดเรียกคนทั้งปวงประ-
ชุมกันแลว จึงมอบจดหมาย
ฉบับนั้นให
31 ครั้นอานแลว ตางก็มีความ
ชื่นชมยินดีในคําหนุนใจนั้น

32 ฝ ายยู ดาสกั บสิ ลาสเป นผู
พยากรณดวย จึงไดกลาวหนุน
ใจพวกพ่ีนองหลายประการใหมี
กําลังข้ึน
33 ครั้นพักอยูที่ นั่นหนอยหนึ่ ง
แลว ก็ลาจากพวกพ่ีนองไปถึง
อัครสาวกโดยสันติภาพ
34 ฝายสิลาสเห็นชอบที่ จะอยู
ตอไปที่นั่น
35 แตเปาโลกับบารนาบัสยังอยู
ตอไปในเมืองอันทิโอก สั่งสอน
ประกาศพระวจนะขององคพระ
ผู เปนเจาดวยกันกับคนอื่ นอีก
หลายคน
บารนาบัสแยกทางกับเปาโล

36 ครั้นลวงไปไดหลายวัน เปา-
โลจึงพูดกับบารนาบัสวา "ใหเรา
กลับไปเย่ี ยมพวกพ่ีนองในทุก
เมืองที่ เราไดประกาศพระวจนะ
ขององคพระผู เปนเจาไว ดูวา
เขาเปนอยางไรกันบาง"
37 ฝายบารนาบัสไดตั้ งใจวาจะ
พายอหนผูมีอีกชื่ อหนึ่ งวามา-
ระโกไปดวย
38 แตเปาโลไมเห็นควรที่ จะพา
ยอหนไปดวย เพราะครั้ งกอน
ยอหนไดละท านทั้ งสองเสียที่
แควนปมฟเลีย และมิไดไปทํา
การดวยกัน
39 แลวไดเกิดการขัดแยงกันจน
ตองแยกกัน บารนาบัสจึงพา
มาระโกลงเรือไปยังเกาะไซปรัส

(26) กจ 13:50; 1 คร 15:30; 2 คร 11:23 (29) ลนต 17:14; กจ 15:20; 1 คร 5:1
(32) กจ 11:27; 1 คร 12:28; อฟ 4:11 (33) มก 5:34; กจ 16:36 (35) กจ 13:1
(37) กจ 12:12, 25; คส 4:10; 2 ทธ 4:11; ฟม 1:24 (38) กจ 13:13 (39) กจ 4:36
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หนา 2214กิจการ 15, 16
40 แตเปาโลไดเลือกสิลาส และ
เมื่ อพวกพ่ี นองไดฝากทานทั้ ง
สองไว ในพระคุณของพระเจ า
แลวทานก็ไป
41 ทานจึงไปตลอดแควนซี เรีย
กับแควนซิลีเซียหนุนใจคริสต-
จักรใหแข็งแรงข้ึน

เปาโลพบทิโมธี
ผูชวยตลอดชีวิตของทาน

16แล วเปาโลไปยั งเมื อง
เดอร บีกับเมืองลิสตรา

และดูเถิด ที่นั่นมีสาวกคนหนึ่ง
ชื่อทิโมธี เปนบุตรชายของหญิง
ชาติยิวคนหนึ่ งที่ เชื่ อแลว แต
บิดาเปนชาติกรีก
2ทิโมธีมีชื่ อเสียงดีในหมู พวก
พ่ีนองที่ อยู ในเมืองลิสตราและ
เมืองอิโคนียูม
3 เปาโลใครจะพาทิโมธีไปดวย
กัน จึงใหเขาสุหนัตเพราะเห็น
แกพวกยิวที่ อยู ในเมื องนั้ นๆ
เพราะคนเหล านั้ นทุ กคนรู ว า
บิดาของเขาเปนชาติกรีก
4 เมื่ อทานเหลานั้ นได เที่ ยวไป
ตามเมืองตางๆก็ไดสงหนังสือ
ข อตกลงของอั ครสาวกและผู
ปกครองในกรุงเยรูซาเล็มมอบ
ใหคนทั้ งหลายทุกเมืองเพ่ื อให
รักษาไว
5คริสตจักรทั้งปวงจึงเขมแข็งใน
ความเชื่อ และจํานวนคนไดทวี
ข้ึนทุกๆวัน

พระเจาทรงเรียกเปาโล
ใหไปท่ีแควนมาซิโดเนีย

6ครั้ นท านเหลานั้ นไปทั่ วแวน
แควนฟรี เจียกับกาลาเทียแล ว
พระวิญญาณบริสุทธิ์ หามมิให
กลาวพระวจนะในแควนเอเชีย
7 เมื่ อไปยังแควนมิเซียแลว ก็
พยายามจะไปยังแวนแควนบิธี-
เนีย แตพระวิญญาณไมทรง
โปรดใหไป
8แลวทานเหลานั้ นได เดินทาง
ผ านแควนมิ เซียลงมายังเมือง
โตรอัส
9ในเวลากลางคืนเปาโลไดนิมิต
เห็ นผู ชายชาวมาซิ โดเนี ยคน
หนึ่ งยืนออนวอนวา "ขอโปรด
มาชวยพวกขาพเจาในแควนมา-
ซิโดเนียเถิด"
10 ครั้ นท านเห็นนิมิตนั้ นแลว
เราจึงหาโอกาสทันทีที่ จะไปยัง
แควนมาซิโดเนีย ดวยเห็นแนวา
องคพระผู เปนเจาไดทรงเรียก
เราใหไปประกาศขาวประเสริฐ
แกชาวแควนนั้น
11 เหตุฉะนั้น เมื่ อออกจาก
เมืองโตรอัสแลว ก็ตรงไปยัง
เกาะสาโมธรัสเซียและรุงข้ึนก็ถึง
เมืองเนอาบุรี

นางลิเดียไดเปดใจ
และไดรับบัพติศมา

12 เมื่อออกจากที่นั่นแลว ก็ได
ไปยังเมืองฟลิปปซึ่ งเปนเมือง

(40) กจ 11:23 (41) กจ 16:5 (1) กจ 14:6; รม 16:21; 1 คร 4:17; ฟป 1:1; 2:19
(3) 1 คร 9:20; กท 2:3 (4) กจ 15:19 (5) กจ 2:47; 15:41 (6) กจ 18:23; กท 1:1-2
(8) กจ 16:11; 2 คร 2:12 (9) กจ 10:30 (10) 2 คร 2:13 (12) กจ 20:6; ฟป 1:1
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หนา 2215 กิจการ 16
เอกในเขตแควนมาซิโดเนียและ
เปนเมืองข้ึน เราจึงพักอยู ใน
เมืองนั้นหลายวัน
13 ในวันสะบาโตเราไดออกจาก
เมืองไปยังฝ งแมน้ํา เขาใจวา
มีที่ สําหรับอธิษฐาน จึงไดนั่ ง
สนทนากับพวกผูหญิงที่ประชุม
กันที่นั่น
14 มีหญิงคนหนึ่ งชื่ อลิ เดียมา
จากเมืองธิยาทิราเปนคนขายผา
สีมวง เปนผูนมัสการพระเจา
หญิงนั้นไดฟงเรา และองค
พระผู เปนเจาไดทรงเปดใจของ
เขาใหสนใจในถอยคําซึ่ งเปาโล
ไดกลาว
15 เมื่ อหญิ งคนนั้ นกั บทั้ ง
ครอบครัวของเขาไดรับบัพติศ-
มาแลวจึงออนวอนเราวา "ถา
ทานเห็นวา ขาพเจาเปนคน
สัตยซื่ อตอองคพระผู เปนเจ า
เชิญเขามาพักอาศัยในบานของ
ขาพเจาเถิด" และเขาไดวิงวอน
จนเราขัดไมได

หญิงสาวท่ีมีผีสิง
ไดรับการขับผีออก

16 ตอมาเมื่อเรากําลังออกไปยัง
ที่ สําหรับอธิษฐาน มีหญิงสาว
คนหนึ่งที่มีผีหมอดูเขาไดมาพบ
กับเรา เขาทําการทายใหพวก
เจ านายของเขาได เงินเปนอัน
มาก
17 หญิงนั้ นตามเปาโลกับพวก

เราไปรองวา "คนเหลานี้ เปน
ผู รับใชของพระเจาผูสูงสุด มา
กลาวประกาศทางรอดแกเราทั้ ง
หลาย"
18 เขาทําอยางนั้นหลายวัน ฝาย
เปาโลเปนทุกขมาก หันหนาสั่ง
ผีนั้นวา "เราสั่ งเจาวา ในพระ
นามของพระเยซูคริสต เจาจง
ออกมาจากเขา" ผีนั้นก็ออกมา
ในเวลานั้น

เปาโลและสิลาสถูกจําคุก
19 ส วนพวกนายของเขาเมื่ อ
เห็นวาหมดหวังที่จะไดเงินแลว
เขาจึงจับเปาโลและสิลาสลากมา
ถึงพวกเจาหนาที่ ยังที่ วาการ
เมือง
20 เมื่อนํามาถึงเจาเมืองแลวจึง
กลาววา "คนเหลานี้เปนพวกยิว
กอการวุ นวายมากในเมืองของ
เรา
21 และสั่ งสอนธรรมเนียมซึ่ ง
เราชาวโรมตามกฎหมายไมควร
จะรับหรือถือเลย"
22ประชาชนก็ไดฮือกันข้ึนตอสู
เปาโลและสิลาส เจาเมืองได
กระชากเสื้ อของท านทั้ งสอง
ออก แลวสั่งใหโบยดวยไมเรียว
23 ครั้นโบยหลายทีแลวจึงใหจํา
ไวในคุก และกําชับนายคุกให
รักษาไวใหมั่นคง
24 นายคุกเมื่อรับคําสั่งอยางนั้น
แลวจึงพาเปาโลกับสิลาสไปจําไว

(14) ลก 24:45; วว 1:11 (15) ปฐก 19:3; 33:11; วนฉ 19:21; ลก 24:29; ฮบ 13:2
(16) ลนต 19:31; พบญ 18:11; 1 ซมอ 28:3; 2 พกษ 21:6; 1 พศด 10:13; อสย 8:19
(18) มก 1:25 (19) มธ 10:18; กจ 16:16 (20) 1 พกษ 18:17 (22) 2 คร 6:5; 11:23
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หนา 2216กิจการ 16
ในหองชั้ นใน เอาเทาใส ข่ือไว
แนนหนา

นายคุกและครอบครัวได
รับความรอดและรับบัพติศมา
25 ประมาณเที่ ยงคืนเปาโลกับ
สิลาสก็อธิษฐานและรองเพลง
สรรเสริญพระเจา นักโทษทั้ ง
หลายก็ฟงอยู
26 ในทันใดนั้นเกิดแผนดินไหว
ใหญจนรากคุกสะเทือนสะทาน
และประตู คุกเปดหมดทุกบาน
เครื่ องจองจําก็หลุดจากเขาสิ้ น
ทุกคนทันที
27 ฝายนายคุกตื่นข้ึนเห็นประตู
คุกเปดอยู คาดวานักโทษทั้ ง
หลายหนีไปหมดแลว จึงชักดาบ
ออกมาหมายวาจะฆาตัวเสีย
28 แต เปาโลไดรองเสียงดังวา
"อยาทํารายตัวเองเลย เราทั้ ง
หลายอยูพรอมดวยกันทุกคน"
29 นายคุ กจึ งสั่ งให จุ ดไฟมา
แลวว่ิ งเข าไปตัวสั่ นกราบลงที่
เทาของเปาโลกับสิลาส
30 และพาท านทั้ งสองออกมา
แลววา "ทานเจาขา ขาพเจาจะ
ตองทําอยางไรจึงจะรอดได"
31 เปาโลกั บสิ ลาสจึ งกล าวว า
"จงเชื่ อวางใจในพระเยซูคริสต
เจาและทานจะรอดไดทั้ งครอบ
ครัวของทานดวย"
32 ทานทั้ งสองจึงกลาวสั่ งสอน
พระวจนะขององคพระผู เปนเจา

ใหนายคุกและคนทั้ งปวงที่ อยู
ในบานของเขาฟง
33 ในกลางคืนชั่ วโมงเดียวกัน
นั้นเอง นายคุกจึงพาเปาโลกับ
สิลาสไปลางแผลที่ถูกเฆี่ยนและ
ในขณะนั้ นนายคุกก็ได รับบัพ-
ติศมาพรอมทั้งครัวเรือนของเขา
34 แลวไดพาทานทั้ งสองเขาไป
ในบานของเขา จัดโตะเลี้ยงทาน
แสดงความยินดีอยางย่ิง เพราะ
ได เชื่ อถือพระเจาพรอมกับทั้ ง
ครอบครัวแลว

เปาโลไดรับอิสรภาพ
35 ครั้ นเวลาเชาเจาเมืองจึงใช
พวกนักการไป สั่งวา "จงปลอย
คนทั้งสองนั้นเสีย"
36 นายคุกจึงบอกเปาโลวา "เจา
เมืองไดใชคนมาบอกใหปลอย
ทานทั้ งสอง ฉะนั้นบัดนี้ เชิญ
ทานออกไปตามสบายเถิด"
37 แต เปาโลกล าวแก เขาทั้ ง
หลายวา "เขาไดเฆี่ยนเราผู เปน
คนสัญชาติ โรมตอหน าคนทั้ ง
หลายกอนไดตัดสินความ และ
ไดจําเราไวในคุก บัดนี้ เขาจะ
เสือกไสให เราออกไปเปนการ
ลับหรือ ทําอยางนั้นไมได ให
เขาเองมาพาเราออกไปเถิด"
38 พวกนั กการจึ งนําความไป
แจงแกเจาเมือง เมื่ อเจาเมือง
ไดยินวา ทานทั้ งสองเปนคน
สัญชาติโรมก็ตกใจกลัว

(26) กจ 4:31; 5:19; 12:7, 10 (30) ลก 3:10; กจ 2:37; 9:6; 22:10
(31) ยน 3:16, 36; 6:47; กจ 13:38-39; รม 10:9-11; 1 ยน 5:10
(34) ลก 5:29; 19:6 (37) กจ 22:25-29
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หนา 2217 กิจการ 16, 17
39 จึ งมาวิ งวอนท านทั้ งสอง
ครั้นพาออกไปแลวจึงขอใหออก
ไปเสียจากเมือง
40 ท านทั้ งสองจึงออกจากคุก
แลวไดเขาไปในบานของนางลิ-
เดีย เมื่อพบพวกพ่ีนองก็พูดจา
หนุนใจเขาแลวก็ลาไป
มีหลายคนไดรับความรอด

ท่ีเมืองเธสะโลนิกา

17ครั้นเปาโลกับสิลาสขาม
เมืองอัมฟบุ รีและเมือง

อปอลโลเนียแลว จึงมายังเมือง
เธสะโลนิกา ที่นั่นมีธรรมศาลา
ของพวกยิว
2 เปาโลจึงเขาไปรวมกับพวกเขา
ตามอยางเคย และทานไดอาง
ขอความในพระคัมภี ร โตตอบ
กับเขาทั้งสามวันสะบาโต
3และไขขอความชี้แจงใหเห็นวา
จําเปนที่พระคริสตตองทนทุกข
ทรมาน แลวทรงคืนพระชนม
และกลาวตอไปวา "พระเยซูองค
นี้ที่ เราประกาศแกทานทั้ งหลาย
คือพระคริสต"
4บางคนในพวกเขาก็ เชื่ อและ
สมั ครเข า เป นพรรคพวกกั บ
เปาโลและสิลาส รวมทั้งชาวกรีก
เปนจํานวนมากที่ เกรงกลัวพระ
เจ าและสุ ภาพสตรี ที่ เป นคน
สําคัญๆก็ไมนอย
5แตพวกยิวที่ไมเชื่อก็อิจฉา ไป
คบคิดกับคนพาลตามตลาดรวบ

รวมกันมาเปนอันมาก กอการ
จลาจลในบานเมือง เขาบุกบาน
ของยาโสน ตั้ งใจจะพาทานทั้ ง
สองออกมาใหคนทั้งปวง
6ครั้ นไมพบจึ งฉุดลากยาโสน
กับพวกพ่ีนองบางคนไปหาเจา
หนาที่ ผูครองเมืองรองวา "คน
เหลานั้นที่ เปนพวกควํ่าแผนดิน
ไดมาที่นี่ดวย
7ยาโสนรับรองเขาไว และบรร-
ดาคนเหลานี้ ไดกระทําผิดคําสั่ ง
ของซีซาร โดยเขาสอนวามี
กษัตริยอีกองคหนึ่งคือพระเยซู"
8 เมื่อประชาชนและเจาหนาที่ ผู
ครองเมืองไดยินดังนั้นก็รอนใจ
9 จึงเรียกประกันตั วยาโสนกับ
คนอื่นๆแลวก็ปลอยไป

เปาโลท่ี
เมืองเบโรอา

10 พอคํ่าลง พวกพ่ีนองจึงสง
เปาโลกับสิลาสไปยังเมืองเบโร-
อา ครั้นถึงแลวทานจึงเขาไปใน
ธรรมศาลาของพวกยิว
11 ชาวเมืองนั้ นสุภาพกวาชาว
เมืองเธสะโลนิกา ดวยเขาไดรับ
พระวจนะดวยความเต็มใจ และ
คนดูพระคัมภีรทุกวัน หวังจะรู
วา ขอความเหลานั้ นจะจริงดัง
กลาวหรือไม
12 เหตุฉะนั้น มีหลายคนใน
พวกเขาไดเชื่ อถือ กับสตรีผูมี
ศักดิ์ชาติกรีก ทั้งผูชายไมนอย

(39) มธ 8:34 (40) กจ 16:14 (1) กจ 17:11; ฟป 4:16; 1 ธส 1:1; 2 ธส 1:1
(2) ลก 4:16; กจ 9:20; 1 ธส 2:1-16 (3) ลก 24:26; กจ 18:5; กท 3:1 (4) กจ 15:22
(5) กจ 13:45 (6) กจ 16:20 (7) ลก 23:2 (10) กจ 9:25 (11) อสย 34:16; ลก 16:29
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หนา 2218กิจการ 17
13 แตเมื่อพวกยิวที่อยู ในเมือง
เธสะโลนิกาทราบวา เปาโลได
กลาวสั่ งสอนพระวจนะของพระ
เจ าในเมืองเบโรอาเหมือนกัน
เขาก็มายุยงประชาชนที่นั่นดวย
14 ขณะนั้น พวกพ่ีนองจึงสง
เปาโลออกไปตามทางที่ จะไป
ทะเล แตสิลาสกับทิโมธียังอยูที่
นั่น

เปาโลท่ีกรุงเอเธนส
15 คนที่ไปสงเปาโลนั้นไดไปสง
ทานถึงกรุงเอเธนส และเมื่อได
รับคําสั่ งของทานใหบอกสิลาส
กับทิ โมธี ให รีบไปหาท านแล ว
เขาก็จากไป
16 เมื่ อเปาโลกําลั งคอยสิ ลาส
กับทิโมธีอยู ในกรุงเอเธนสนั้ น
ทานมีความเดือดรอนวุนวายใจ
เพราะได เห็นรูปเคารพเต็มไป
ทั้งเมือง
17 เหตุฉะนั้น ทานจึงโตตอบใน
ธรรมศาลากับพวกยิว และกับ
คนที่ เกรงกลัวพระเจา และ
กับคนทั้ งหลายซึ่ งมาพบทานที่
ตลาดทุกวัน
18 นั กปรั ชญาบางคนในพวก
เอปกูเรียวและในพวกสโตอิกได
มาพบทาน บางคนกลาววา "คน
พู ดเพ อ เจ ออย า งนี้ ใคร จะ
มาพูดอะไรใหเราฟงอีกเลา" คน
อื่นกลาววา "ดูเหมือนเขาเปน
คนนําพระต างประเทศเข ามา

เผยแพร" เพราะเปาโลไดประ-
กาศเร่ื องพระเยซูและเร่ื องการ
เปนข้ึนมาจากความตาย
19 เขาจึงจับเปาโลพาไปยังสภา
อาเรโอปากัสแลวถามวา "เราขอ
รู ไดหรือไมวาคําสอนอยางใหม
ที่ทานกลาวนั้นเปนอยางไร
20 เพราะวาทานนําเร่ื องแปลก
ประหลาดมาถึงหูของเรา เหตุ
ฉะนั้น เราอยากทราบวาเร่ือง
เหลานี้มีความหมายวาอยางไร"
21 (เพราะชาวเอเธนส กับชาว
ตางประเทศ ซึ่ งอาศัยอยูที่นั่ น
ไมไดใชเวลาวางในการอื่นนอก
จากจะกลาวหรือฟงสิ่งใหมๆ)

การเทศนาของเปาโล
บนเขาอาเรโอ

22 ฝายเปาโลจึงยืนข้ึนกลางเนิน
เขาอาเรโอแลวกลาววา "ทาน
ชาวกรุงเอเธนส ขาพเจาเห็น
วา ทานทั้งหลายเชื่อถือโชคลาง
เกินไปในทุกเร่ือง
23 เพราะวาเมื่อขาพเจาเดินทาง
มาสั งเกตดูสิ่ งที่ ท านนมั สการ
นั้น ขาพเจาไดพบแทนแทน
หนึ่งมีคําจารึกไววา `แดพระเจา
ที่ไมรูจัก' เหตุฉะนั้นขาพเจาจึง
มาประกาศและแสดงให ท าน
ทั้ งหลายทราบถึงพระเจาที่ทาน
ไมรูจักแตยังนมัสการอยู
24พระเจาผูทรงสรางโลกกับสิ่ง
ทั้ งปวงที่มีอยู ในนั้น พระองค

(14) มธ 10:23 (15) กจ 18:5
(16) 2 ปต 2:8 (18) 1 คร 15:12
(24) พบญ 10:14; 1 พกษ 8:27; สดด 115:16; อสย 42:5; มธ 11:25; กจ 7:48-50
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หนา 2219 กิจการ 17, 18
ทรงเปนเจาแหงฟาสวรรคและ
แผนดินโลก มิไดทรงสถิต
ในปูชนียสถานซึ่ งมือมนุษยได
กระทําไว
25 การที่มือมนุษยปฏิบัตินมัส-
การพระองคนั้นจะหมายวา พระ
เจ าตองประสงคสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด
จากเขาก็หามิได เพราะพระองค
ทรงเปนผู ประทานชีวิตและลม
หายใจและสิ่ งสารพัดแกคนทั้ ง
ปวงตางหาก
26 พระองคไดทรงสรางมนุษย
ทุกชาติสืบสายโลหิตอันเดียวกัน
ใหอยูทั่ วพ้ืนพิภพโลก และได
ทรงกําหนดเวลาและเขตแดน
ใหเขาอยู
27 เพ่ื อเขาจะได แสวงหาองค
พระผู เปนเจา และหากเขาจะ
คลําหาก็จะไดพบพระองค ดวย
พระองคมิทรงอยู หางไกลจาก
เราทุกคนเลย
28 ดวยวา `เรามีชี วิตและไหว
ตัวและเปนอยูในพระองค' ตาม
ที่กวีบางคนในพวกทานไดกลาว
วา `เราทั้งหลายเปนเชื้อสายของ
พระองค'
29 เหตุฉะนั้ นเมื่ อเราเปนเชื้ อ
สายของพระเจาแลว เรา
ก็ไมควรถือวาพระเจาทรงเปน
เหมือนทอง เงิน หรือหิน ซึ่งได
แกะสลักดวยศิลปะและความคิด
ของมนุษย

30 ในเวลาเมื่ อมนุ ษย ยั งโฉด
เขลาอยูพระเจาทรงมองขามไป
เสีย แตเดี๋ยวนี้พระองคไดตรัส
สั่ งแกมนุษยทั้ งปวงทั่ วทุกแหง
ใหกลับใจใหม
31 เพราะพระองค ได ทรงกํา-
หนดวันหนึ่ งไว ในวันนั้นพระ
องค จะทรงพิพากษาโลกตาม
ความชอบธรรม โดยใหทานองค
นั้ นซึ่ งพระองคไดทรงเลือกไว
เปนผูพิพากษา และพระองคได
ใหพยานหลักฐานแกคนทั้ งปวง
แลววา ไดทรงโปรดใหทานองค
นั้นคืนพระชนม"
32 ครั้ นคนทั้ งหลายได ยินถึ ง
เร่ืองการซึ่ งเปนข้ึนมาจากความ
ตายแลว บางคนก็เยาะเยย แต
คนอื่นๆวา "เราจะฟงทานกลาว
เร่ืองนี้อีกตอไป"
33 แลวเปาโลจึงออกไปจากเขา
34 แตมีชายบางคนติดตามเปา-
โลไปและไดเชื่อถือ ในคนเหลา
นั้ นมีดิโอนิสิอัส ผู เปนสมาชิก
สภาอาเรโอปากัส กับหญิงคน
หนึ่ งชื่ อดามาริส และคนอื่นๆ
ดวย

เปาโลกับอาควิลลา
และปริสสิลลาท่ีเมืองโครินธ

18ภายหลังเหตุการณเหลา
นี้ เปาโลจึงออกจากกรุง

เอเธนสไปยังเมืองโครินธ
2ทานไดพบยิวคนหนึ่ง ชื่ออา-

(25) ปฐก 2:7; อสย 42:5; ดนล 5:23 (26) พบญ 32:8; โยบ 12:23; ดนล 4:35
(27) พบญ 4:7; สดด 139:7 (28) คส 1:17; ทต 1:12; ฮบ 1:3 (29) สดด 115:4-7
(30) ลก 24:47; กจ 26:20 (31) สดด 9:8; ยน 5:22 (2) รม 16:3; 1 คร 16:19
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หนา 2220กิจการ 18
ควิลลา ซึ่งเกิดในแควนปอนทัส
แต พ่ึ งมาจากประเทศอิตาลีกับ
ภรรยาชื่ อปริสสิลลา (เพราะ
คลาวดิอัสมีรับสั่ งใหพวกยิวทั้ ง
ปวงออกไปจากกรุงโรม) เปาโล
จึงไปหาคนทั้งสองนั้น
3และเพราะเขามี อาชีพอย าง
เดียวกันจึ งไดอาศัยทําการอยู
กับเขา เพราะวาทั้งสองฝายเปน
ชางทําเต็นทดวยกัน
4 เปาโลไดโตเถียงในธรรมศาลา
ทุกวันสะบาโต ไดชักชวนทั้ ง
พวกยิวและพวกกรีก
5 พอสิ ลาสกั บทิ โมธี มาจาก
แควนมาซิโดเนีย เปาโลก็ได
รับการดลใจและเปนพยานแก
พวกยิววา พระเยซูเปนพระ
คริสต
6แตเมื่ อพวกเหลานั้ นขัดขวาง
ตั วเองและกล าวคําหมิ่ นประ-
มาท เปาโลจึงไดสะบัดเสื้ อผา
กลาวแกเขาวา "ใหเลือดของ
ท านทั้ งหลายตกบนศีรษะของ
ทานเองเถิด ขาพเจาก็ปราศจาก
เลือดนั้นแลว ตั้ งแตนี้ไปขาพ-
เจาจะไปหาคนตางชาติ"
7ทานจึงออกจากที่นั่น แลวเขา
ไปในบ านของชายคนหนึ่ งชื่ อ
ยุสทัส ซึ่งเปนผูนมัสการพระเจา
บานของเขาอยูติดกับธรรมศาลา
8ฝายคริสปสนายธรรมศาลากับ
ทั้ งครัวเรือนของทานไดเชื่ อใน

องคพระผู เปนเจา และชาว
โครินธหลายคนเมื่อไดฟงแลวก็
ไดเชื่อถือและรับบัพติศมา
9และองคพระผู เปนเจาไดตรัส
กับเปาโลทางนิมิตในคืนวันหนึ่ง
วา "อยากลัวเลย แตจงกลาวตอ
ไป อยานิ่งเสีย
10 เพราะวาเราอยูกับเจาและจะ
ไมมีผูหนึ่ งผู ใดอาจตอสู ทําราย
เจา ดวยวาคนของเราในนครนี้มี
มาก"
11 เปาโลจึงยับย้ังอยูกับเขาและ
สั่ งสอนพระวจนะของพระเจ า
ตลอดหนึ่งปกับหกเดือน

ผูสําเร็จราชการของโรม
ปฏิเสธขอเรียกรองของ
พวกยิวท่ีตอตานเปาโล

12 แตคราวเมื่ อกัลลิ โอเป นผู
สํา เ ร็ จราชการแคว นอาคายา
พวกยิวไดฮือกันข้ึนตอสู เปาโล
และพาทานไปบัลลังกพิพากษา
13ฟองวา "คนนี้ชักชวนคนทั้ง
หลายใหนมัสการพระเจ าตาม
ทางที่ผิดกฎหมาย"
14 เมื่อเปาโลจะอาปากพูด กัล-
ลิโอก็กลาวแกพวกยิววา "โอ
พวกยิว ถาเปนเรื่ องความชั่ ว
หรือเปนเรื่องอาชญากรรม สม
ควรเราจะฟงทานทั้งหลาย
15 แตถาเปนการโตแยงกันถึง
เร่ืองถอยคํากับชื่ อและพระราช
บัญญัติของพวกทานแลว ทาน

(3) กจ 20:34; 1 คร 4:12; 2 คร 11:7; 1 ธส 2:9; 4:11; 2 ธส 3:8 (4) กจ 17:2
(5) กจ 17:14 (6) ลนต 20:9; 2 ซมอ 1:16; 1 พกษ 2:33; นหม 5:13; อสค 3:18-19
(8) 1 คร 1:14 (9) กจ 23:11 (10) ยรม 1:18-19 (15) กจ 23:29; 25:19
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หนา 2221 กิจการ 18
ทั้ งหลายจงวินิ จฉัยกั นเอาเอง
เถิด เราไมอยากเปนผูพิพากษา
ตัดสินขอความเหลานั้น"
16 ท านจึ งไล พวกนั้ นไปจาก
บัลลังกพิพากษา
17บรรดาชาติกรีกจึงจับโสสเธ-
เนสนายธรรมศาลา มาเฆี่ยนขาง
หนาบัลลังกพิพากษา แตกัลลิโอ
ไมเอาธุระเลย
เปาโลไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
โดยผานเมืองเอเฟซัส
และเมืองซีซารียา

18 ตอมา เปาโลไดพักอยูที่นั่น
อีกหลายวัน แลวทานจึงลาพวก
พ่ีนองแลนเรือไปยังแควนซีเรีย
และปริสสิลลากับอาควิลลาก็ไป
ดวย เปาโลไดโกนศีรษะที่ เมือง
เคนเครีย เพราะทานไดปฏิญาณ
ตัวไว
19 ครั้ นมายั ง เมื องเอเฟซั ส
เปาโลได ละปริ สสิ ลลากั บอา-
ควิลลาไวที่ นั่น แตทานเอง
ได เข าไปโต เถียงกับพวกยิวใน
ธรรมศาลา
20 เมื่ อคนเหลานั้ นขอใหทาน
อยูกับเขาตอไป ทานก็ไมยอม
21 แต ได ลา เข าไปกล า วว า
"ขาพเจาจะพยายามรักษาเทศ-
กาลเลี้ ยงที่ จะถึงในกรุงเยรูซา-
เล็มโดยทุกวิถีทาง แตถาเปนที่
ชอบพระทัยพระเจา ขาพเจา
จะกลับมาหาทานทั้ งหลายอีก"

แล วเปาโลได ลงเรื อแล นออก
จากเมืองเอเฟซัส
22 ครั้นมาถึงเมืองซีซารียา ทาน
ไดข้ึนไปคํานับคริสตจักรแลวลง
ไปยังเมืองอันทิโอก
23 ครั้ นยับย้ั งอยู ที่ นั่ นหน อย
หนึ่ง ทานจึงไปตลอดแวนแควน
กาลาเทียและฟรี เจียตามลําดับ
กันไปเรื่อยๆ เพ่ือจะชวยชูกําลัง
พวกสาวก

อปอลโลที่เมืองเอเฟซัส
24 มียิวคนหนึ่ งชื่ อ อปอลโล
เกิดในเมืองอเล็กซานเดรีย เปน
คนมีโวหารดี และชํานาญมากใน
ทางพระคัมภีร ทานมายังเมือง
เอเฟซัส
25 อปอลโลคนนี้ ได รับการอบ
รมในทางขององคพระผู เปนเจา
และมี ใจร อนรนกล าวสั่ งสอน
โดยละเอียดถึงเร่ืององคพระผู
เปนเจา ถึงแมวาทานรูแตเพียง
บัพติศมาของยอหนเทานั้น
26 ทานไดตั้ งตนสั่ งสอนโดยใจ
กลาในธรรมศาลา แตเมื่ออา-
ควิลลากับปริสสิลลาไดฟงทาน
แลว เขาจึงรับทานมาสั่ งสอน
ให รู ท างของพระเจ า ให ถู ก
ตองย่ิงข้ึน
27 ครั้ นอปอลโลใคร จะไปยั ง
แควนอาคายา พวกพ่ีนองก็
เขียนจดหมายฝากไปถึงสาวกที่
นั่ นใหเขารับรองทานไว ครั้น

(17) 1 คร 1:1 (18) กดว 6:2; กจ 21:24; รม 16:1 (21) กจ 19:21; 1 คร 4:19
(22) กจ 8:40 (23) กจ 14:22; กท 1:2 (24) กจ 19:1; 1 คร 1:12; 16:12; ทต 3:13
(25) มธ 3:1-11; มก 1:7-8; ลก 3:16; ยน 1:26; กจ 19:3; รม 12:11 (27) 1 คร 3:6
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หนา 2222กิจการ 18, 19
ทานไปถึงแลว ทานไดชวยเหลือ
คนทั้งหลายที่ไดเชื่อโดยพระคุณ
นั้นอยางมากมาย
28 เพราะทานโตแยงกับพวกยิว
อยางแข็งแรงตอหนาคนทั้ งปวง
และชี้ แจงยกหลักในพระคัมภีร
อางใหเห็นวา พระเยซูคือพระ
คริสต

เปาโลสอนผูท่ีเชื่อ
ในเมืองเอเฟซัส

19ตอมาขณะที่อปอลโลยัง
อยู ในเมื องโคริ นธ นั้ น

เปาโลไดไปตามแวนแควนฝาย
เหนือ แลวมายังเมืองเอเฟซัส
และพบสาวกบางคน
2 จึงถามเขาวา "ตั้ งแตทานทั้ ง
หลายเชื่ อนั้ น ทานไดรับพระ
วิญญาณบริสุทธิ์หรือเปลา" เขา
ตอบเปาโลวา "เปลา เร่ืองพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ นั้ นเราก็ ยังไม
เคยไดยินเลย"
3 เปาโลจึงถามเขาวา "ถาอยาง
นั้ นท านได รับบัพติศมาอันใด
เลา" เขาตอบวา "บัพติศมาของ
ยอหน"
4 เปาโลจึงวา "ยอหนใหรับบัพ-
ติศมาสําแดงถึงการกลับใจใหม
ก็จริง แลวบอกคนทั้งปวงใหเชื่อ
ในพระองค ผู จะเสด็ จมาภาย
หลังคือพระเยซูคริสต"
5 เมื่ อเขาไดยินอยางนั้น เขา
จึงรับบัพติศมาในพระนามของ

พระเยซูเจา
6 เมื่ อเปาโลได วางมื อบนเขา
แลว พระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็
เสด็จลงมาบนเขา เขาจึงพูด
ภาษาตางๆและไดพยากรณดวย
7คนเหลานั้ นมี ผู ชายประมาณ
สิบสองคน

ขาวประเสริฐ
จากเปาโล

ไดแพรกระจายตลอดทั่วเอเชีย
8 เปาโลเข าไปกล าวโต แย งใน
ธรรมศาลาด วยใจกล าสิ้ นสาม
เดือน ชักชวนใหเชื่ อในสิ่ งที่
กลาวถึงอาณาจักรของพระเจา
9แตบางคนมีใจแข็งกระดางไม
เชื่ อและพูดหยาบช าเร่ื องทาง
นั้นตอหนาชุมนุมชน เปาโลจึง
แยกไปจากเขาและพาพวกสาวก
ไปดวย แลวทานไดไปโตแยงกัน
ทุกวันในหองประชุมของทานผู
หนึ่งชื่อ ทีรันนัส
10 ท านไดกระทําอยางนั้ นสิ้ น
สองป จนชาวแควนเอเชียทั้ ง
พวกยิวและพวกกรีกไดยินพระ
วจนะของพระเยซูเจา

เปาโลทําการอัศจรรย
เหนือธรรมชาติ

11 พระเจ าได ทรงกระทําการ
อัศจรรยอันพิสดารดวยมือของ
เปาโล
12 จนเขานําเอาผาเช็ดหนากับ
ผากันเป อนจากตัวเปาโลไปวาง

(28) กจ 9:22 (1) กจ 18:23; 1 คร 1:12 (2) 1 ซมอ 3:7; กจ 8:16 (3) ลก 7:29
(4) มธ 3:11; มก 1:4 (5) มธ 28:19; กจ 8:12 (6) มก 16:17; กจ 2:4 (8) กจ 1:3
(9) กจ 9:2; 2 ทธ 1:15 (10) กจ 19:8 (11) มก 16:20; กจ 14:3 (12) 2 พกษ 4:29
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หนา 2223 กิจการ 19
ที่ตัวคนปวยไข โรคนั้นก็หาย
และวิญญาณชั่วก็ออกจากคน
13 แตพวกยิวบางคนที่ เที่ยวไป
เปนหมอผีพยายามใชพระนาม
ของพระเยซูเจาขับวิญญาณชั่ววา
"เราสั่งเจาโดยพระเยซูซึ่ งเปาโล
ไดประกาศนั้น"
14 พวกยิวคนหนึ่ งชื่ อเสวาเปน
ปุโรหิตใหญมีบุตรชายเจ็ดคนซึ่ง
ไดกระทําอยางนั้น
15 ฝายวิญญาณชั่วจึงตอบเขาวา
"พระเยซู ขาก็รู จัก และเปาโล
ขาก็รู จัก แตพวกเจาเปนผู ใด
เลา"
16 คนที่ มี วิญญาณชั่ วสิงอยู จึง
กระโดดใสคนเหลานั้ นและเอา
ชนะเขา และปราบเขาลงได จน
คนเหลานั้นตองหนีออกไปจาก
เรือนทั้งเปลือยกายและบาดเจ็บ
17 เร่ืองนั้นไดลือกันไปถึงหูคน
ทั้ งปวงที่ อยู ในเมืองเอเฟซัสทั้ ง
พวกยิวกับพวกกรีก และคน
ทั้ งปวงก็พากันมีความเกรงกลัว
และพระนามของพระเยซู เจาก็
เปนที่ยกยองสรรเสริญ
18 มีหลายคนที่ เชื่ อแลวไดมา
สารภาพ และเลาเร่ืองการซึ่งเขา
ไดกระทําไปนั้น
19 และหลายคนที่ ใชเวทมนตร
ไดเอาตําราของตนมาเผาเสียตอ
หนาคนทั้ งปวง ตําราเหลานั้ น
คิดเปนราคาถึงหาหมื่นเหรียญ

เงิน
20 พระวจนะของพระเจาก็บัง-
เกิดผลอยางมากและมีชัย
21 ครั้ นสิ้ นเหตุ การณ เหล านี้
แลวเปาโลไดตั้ งใจวา เมื่ อไป
ทั่ วแควนมาซิ โดเนียกับแควน
อาคายาแลวจะเลยไปยังกรุงเย-
รูซาเล็ม และพูดวา "เมื่อขาพ-
เจาไปที่นั่นแลว ขาพเจาจะตอง
ไปเห็นกรุงโรมดวย"
22 ทานจึงใชผูชวยของทานสอง
คน คือทิโมธีกับเอรัสทัสไปยัง
แควนมาซิโดเนีย ฝายทานก็พัก
อยูหนอยหนึ่งในแควนเอเชีย

ผูทํารูปเคารพ
กอใหเกิดการจลาจล

23 คราวนั้นเกิดการวุนวายมาก
เพราะเหตุทางนั้น
24 ดวยมีชายคนหนึ่ งชื่อเดเม-
ตริอัส เปนชางเงินไดเอาเงินทํา
เปนรูปพระอารเทมิสทําใหพวก
ชางเงินนั้นไดกําไรมาก
25 เดเมตริ อั สจึ งประชุ มช าง
เหลานั้ นที่ ทําการคลายกันแลว
วา "ทานทั้งหลาย ทานทราบอยู
วาพวกเราไดทรัพยสินเงินทอง
มาก็เพราะทําการอันนี้
26 และทานทั้ งหลายไดยินและ
ไดเห็นอยู วา ไมใชเฉพาะใน
เมืองเอเฟซัสเมืองเดียว แต
เกือบทั่ วแควนเอเชีย เปาโล
คนนี้ ไดชักชวนคนเปนอันมาก

(13) มธ 12:27; มก 9:38; ลก 9:49 (17) ลก 1:65; กจ 2:43; 5:5, 11 (18) มธ 3:6
(20) กจ 6:7 (21) กจ 18:21; รม 1:13; 1 คร 16:5 (22) รม 16:23; 1 ทธ 1:2
(23) กจ 9:2; 2 คร 1:8 (24) กจ 16:16 (26) พบญ 4:28; สดด 115:4; อสย 44:10
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หนา 2224กิจการ 19
ใหเลิกทางเกาเสีย โดยไดกลาว
วา สิ่ งที่ มือมนุษยทํานั้ นไมใช
พระ
27 นากลัววาไมใชแตอาชีพของ
เราจะเสียไปอยางเดียว แตพระ
วิหารของพระแม เจาอารเทมิส
ซึ่ งเปนใหญจะเปนที่หมิ่นประ-
มาทดวย และสงาราศีแหงรูป
ของพระแมเจานั้ นซึ่ งเปนที่นับ
ถือของบรรดาชาวแควนเอเชีย
กับสิ้นทั้งโลกจะเสื่อมลงไป"
28 ครั้นคนทั้งหลายไดยินดังนั้น
ตางก็โกรธแคนและรองวา "พระ
อารเทมิสของชาวเอเฟซัสเปน
ใหญ"
29 แลวก็เกิดการวุนวายใหญโต
ทั่วทั้งเมือง เขาจึงไดจับกายอัส
กับอาริสทารคัส ชาวมาซิโดเนีย
ผู เปนเพ่ื อนเดินทางของเปาโล
ลากว่ิงเขาไปในโรงมหรสพ
30 ฝ ายเปาโลใครจะเข าไปใน
หมูคนดวย แตพวกสาวกไม
ยอมใหทานเขาไป
31 มีบางคนในพวกเจ านายที่
ประจําแควนเอเชียซึ่ งเปนสหาย
ของเปาโล ไดใชคนไปวิงวอนขอ
เปาโลมิใหเขาไปในโรงมหรสพ
32 บางคนจึ งได รองวาอยางนี้
บางคนไดรองวาอยางนั้น เพราะ
วาที่ประชุมวุนวายมาก และ
คนโดยมากไมรูวาเขาประชุมกัน
ดวยเรื่องอะไร

33 พวกเหลานั้ นบางคนไดดัน
อเล็กซานเดอร ซึ่ งเปน
คนที่พวกยิวใหออกมาขางหนา
อเล็กซานเดอรจึงโบกมือหมาย
จะกลาวแกแทนตอหนาคนทั้ ง
ปวง
34 แตเมื่อคนทั้ งหลายรู วาทาน
เปนคนยิว เขาก็ย่ิ งสงเสียง
ร องพร อมกั นอยู ประมาณสั ก
สองชั่ วโมงวา "พระอารเทมิส
ของชาวเอเฟซัสเปนใหญ"
35 เมื่ อเจาหนาที่ ทะเบียนของ
เมื องนั้ นยอมคล อยตามจน
ประชาชนสงบลงแลวเขาก็กลาว
วา "ทานชาวเอเฟซัสทั้งหลาย มี
ผู ใดบางซึ่ งไมทราบวา เมือง
เอเฟซัสนี้ เปนเมืองที่ นมัสการ
พระแม เจาอารเทมิสผู ย่ิ งใหญ
และนมัสการรูปจําลองซึ่ งตกลง
มาจากดาวพฤหัสบดี
36 เมื่อขอนั้นกลาวโตแยงไมได
แลว ทานทั้งหลายควรจะนิ่งสงบ
สติอารมณ อยาทําอะไรวูวามไป
37 ทานทั้ งหลายไดพาคนเหลา
นี้ มา ซึ่ งมิใชเปนคนปลนพระ
วิหารหรือพูดหมิ่นประมาทพระ
แมเจาของพวกทาน
38 เหตุฉะนั้น ถาแมเดเมตริอัส
กับพวกชางที่มีอาชีพอยางเดียว
กันเปนความกับผูใด วันกําหนด
ที่จะวาความก็มี ผูพิพากษาก็มี
ใหเขามาฟองกันเถิด

(29) กจ 20:4; 27:2; รม 16:23; 1 คร 1:14; คส 4:10; ฟม 1:24; 3 ยน 1:1
(33) กจ 12:17; 1 ทธ 1:20; 2 ทธ 4:14
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หนา 2225 กิจการ 19, 20
39 แตถ าแมท านมีขอหาอะไร
อีก ก็ใหชําระกันในที่ประชุม
ตามกฎหมาย
40 ดวยวานากลัวเราจะตองถูก
ฟองวาเปนผูกอการจลาจลวันนี้
เพราะเราทั้ งหลายไมอาจยกขอ
ใดข้ึนอางเปนมูลเหตุพอแกการ
จลาจลคราวนี้ได"
41 ครั้นกลาวอยางนั้นแลวทาน
จึงใหเลิกชุมนุม

เปาโลกลับไปท่ี
แควนมาซิโดเนีย

20ครั้นการวุนวายนั้นสงบ
แลว เปาโลจึงใหไป

ตามพวกสาวกมากอดกันแลวก็
ลาเขาไปยังแควนมาซิโดเนีย
2 เมื่อไดขามที่นั้นไปแลวและได
สั่งเตือนสติเขามาก ทานก็มายัง
ประเทศกรีก
3 พักอยูที่ นั่นสามเดือน และ
เมื่ อท านจวนจะลงเรื อไปยั ง
แควนซีเรีย พวกยิวก็คิดรายตอ
ทาน ทานจึงตั้ งใจกลับไปทาง
แควนมาซิโดเนีย
4คนที่ ไปยั งแคว นเอเชี ยกั บ
เปาโลคื อโสปาเทอร ชาวเมื อง
เบโรอา อาริสทารคัสกับเสคุน-
ดัสชาวเมืองเธสะโลนิกา กายอัส
ชาวเมืองเดอรบี และทิโมธี
ทีคิกัสกับโตรฟมัสชาวแควนเอ-
เชีย
5แตคนเหลานั้นไดเดินทางลวง

หนาไปคอยพวกเราอยู ที่ เมือง
โตรอัสกอน

เปาโลท่ีเมืองโตรอัส
6ครั้นวันเทศกาลขนมปงไรเชื้อ
ลวงไปแลว เราทั้ งหลายจึงลง
เรือออกจากเมืองฟลิปป และ
ตอมาห าวันก็มาถึ งพวกนั้ นที่
เมืองโตรอัสและยับย้ังอยูที่ นั่ น
เจ็ดวัน
7 ในวั นต นสั ปดาห เมื่ อพวก
สาวกประชุมกันทําพิธีหักขนม
ปง เปาโลก็กลาวสั่ งสอนเขา
เพราะว าวันรุ งข้ึ นจะลาไปจาก
เขาแลว ทานไดกลาวยืดยาวไป
จนเที่ยงคืน
8มีตะเกียงหลายดวงในหองชั้น
บนที่เขาประชุมกันนั้น
9ชายหนุมคนหนึ่ งชื่อยุทิกัสนั่ ง
อยูที่ หนาตาง งวงนอนเต็มที
และเมื่อเปาโลสั่งสอนชานานไป
อีก คนนั้นก็โงกพลัดตกจาก
หนาตางชั้นที่สาม เมื่อยกข้ึนก็
เห็นวาตายเสียแลว
10 ฝายเปาโลจึงลงไป กมตัว
กอดผูนั้นไว แลววา "อยาตกใจ
เลย ดวยวาชีวิตยังอยูในตัวเขา"
11 ครั้นเปาโลข้ึนไปหองชั้นบน
หักขนมปงและรับประทานแลว
ก็ สนทนาต อไปอี กช านานจน
สวาง ทานก็ลาเขาไป
12 คนทั้ งหลายจึงพาคนหนุมผู
ยังเปนอยูไป และก็ปลื้มใจยินดี

(1) 1 คร 16:5; 1 ทธ 1:3 (2) กจ 17:15; 18:1 (3) กจ 9:23; 23:12; 2 คร 11:26
(4) กจ 16:1; อฟ 6:21; คส 4:7 (5) 2 คร 2:12; 2 ทธ 4:13 (6) อพย 12:14; กจ 16:8
(7) กจ 2:42; 1 คร 10:16; วว 1:10 (8) กจ 1:13 (10) 1 พกษ 17:21; 2 พกษ 4:34
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หนา 2226กิจการ 20
ไมนอยเลย

การเดินทางโดยเรือ
ไปท่ีเมืองมิเลทัส

13 ฝายพวกเราก็ลงเรือแลนไป
ยังเมืองอัสโสสกอน ตั้งใจวาจะ
รับเปาโลที่นั่ น ดวยทานสั่ งไว
อยางนั้น เพราะทานหมายวาจะ
ไปทางบก
14 ครั้ นทานพบกับเราที่ เมือง
อัสโสส เราก็รับทาน แลวมายัง
เมืองมิทิเลนี
15 ครั้นแลนเรือออกจากที่ นั่ น
ไดวันหนึ่งก็มายังที่ตรงขามเกาะ
คิโอส วันที่ สองก็มาถึงเกาะ
สามอส และหยุดพักที่ โตรกิ-
เลียม และอีกวันหนึ่ งก็มาถึง
เมืองมิเลทัส
16 ดวยวาเปาโลไดตั้ งใจวา จะ
แลนเลยเมืองเอเฟซัสไป เพ่ือจะ
ไมตองคางอยูนานในแควนเอ-
เชีย เพราะทานรีบใหถึงกรุง
เยรูซาเล็ม ถาเปนไดใหทันวัน
เทศกาลเพ็นเทคศเต

เปาโลกลาวคําปราศรัย
แกผูปกครองคริสตจักร

ท่ีเมืองเอเฟซัส
17 เปาโลจึงใชคนจากเมืองมิ-
เลทัสไปยังเมืองเอเฟซัส ใหเชิญ
พวกผูปกครองในคริสตจักรนั้น
มา
18 ครั้นเขาทั้งหลายมาถึงเปาโล
แลว เปาโลจึงกลาวแกเขาวา

"ทานทั้ งหลายยอมทราบอยู เอง
วา ขาพเจาไดประพฤติตอทาน
อยางไรทุกเวลา ตั้ งแตวันแรก
ที่ขาพเจาเขามาในแควนเอเชีย
19 ข าพเจ าได ปรนนิ บั ติ องค
พระผู เปนเจาดวยความถอมใจ
ด วยน้ํ า ตาไหลเป นอั นมาก
และดวยการถูกทดลอง ซึ่งมาถึง
ขาพเจาเพราะพวกยิวคิดรายตอ
ขาพเจา
20 และสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดซึ่ งเป น
คุณประโยชนแกทานทั้ งหลาย
ขาพเจามิไดปดซอนไว แตได
ชี้ แจงใหทานเห็นกับไดสั่ งสอน
ทานตอหนาคนทั้ งปวงและตาม
บานเรือน
21 ทั้ งเปนพยานแกพวกยิวและ
พวกกรี กถึ งเ ร่ื องการกลั บใจ
ใหมเฉพาะพระเจา และความ
เชื่ อในพระเยซูคริสตองคพระ
ผูเปนเจาของเรา
22 ดูเถิด บัดนี้พระวิญญาณพัน
ผูกขาพเจา จึงจําเปนจะตองไป
ยังกรุงเยรูซาเล็ม ไมทราบวาจะ
มีอะไรเกิดข้ึนกับขาพเจาที่ นั่ น
บาง
23 เวนไวแตพระวิญญาณบริ-
สุทธิ์ ทรงเปนพยานในทุกบ าน
ทุกเมืองวา เครื่องจองจําและ
ความยากลําบากคอยทาขาพเจา
อยู
24 แตสิ่ งเหล านี้ ไม ได เปลี่ ยน

(16) กจ 2:1; 18:21; 19:21; 21:4; 24:17; 1 คร 16:8 (18) กจ 18:19; 19:1, 10
(19) กจ 20:3 (20) กจ 20:27 (21) มก 1:15; กจ 18:5; 19:10 (22) กจ 19:21
(23) กจ 21:4, 11 (24) กจ 1:17; 13:25; 21:13; กท 1:1; 2 ทธ 4:7

 44_act.pub 
 page 56

 Friday, December 09, 2005 14:01 



หนา 2227 กิจการ 20
แปลงขาพเจาเลย ขาพเจามิ
ไดถือวาชีวิตของขาพเจาเปนสิ่ง
ประเสริฐแกขาพเจา แตในชีวิต
ของขาพเจาขอทําหนาที่ ใหสํา-
เร็จดวยความปติยินดี และทํา
การปรนนิบัติที่ไดรับมอบหมาย
จากพระเยซูเจา คือที่ จะเปน
พยานถึงขาวประเสริฐแหงพระ
คุณของพระเจานั้น
25 ดูเถิด ขาพเจาเที่ ยวปาว
ประกาศอาณาจักรของพระเจา
ในหมูพวกทาน บัดนี้ ขาพเจา
ทราบอยูวา ทานทั้งหลายจะไม
เห็นหนาขาพเจาอีก
26 เหตุฉะนั้น วันนี้ขาพเจายืน
ยันตอทานทั้ งหลายวา ขาพเจา
หมดราคีจากโลหิตของทุกคน
27 เพราะวาขาพเจามิไดยอทอ
ในการกล าวเรื่ องพระดําริของ
พระเจาทั้ งสิ้ นใหทานทั้ งหลาย
ฟง
28 เพราะฉะนั้นทานทั้งหลายจง
ระวังตัวใหดี และจงรักษาฝูง
แกะที่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ได
ทรงตั้งทานไวใหเปนผูดูแล และ
เพ่ือจะได บํารุงเลี้ ยงคริสตจักร
ของพระเจา ที่พระองคทรงไถ
ดวยพระโลหิตของพระองคเอง
29 ขาพเจาทราบอยู วา เมื่ อ
ขาพเจาไปแลว จะมีสุนัขปาอัน
รายเขามาในหมูพวกทาน และ
จะไมละเวนฝูงแกะไวเลย

30 จะมีบางคนในหมู พวกทาน
เองข้ึนกลาวบิดเบือนความจริง
เพ่ือจะชักชวนพวกสาวกใหหลง
ตามเขาไป
31 เหตุฉะนั้น จงตื่นตัวอยูและ
จําไววา ขาพเจาไดสั่งสอนเตือน
สติทานทุกคนดวยน้ําตาไหล ทั้ง
กลางวันกลางคื นตลอดสามป
มิไดหยุดหยอน
32 พ่ีนองทั้ งหลาย บัดนี้ขาพ-
เจาฝากท านไวกับพระเจ าและ
กับพระดํารัสแห งพระคุณของ
พระองค ซึ่งมีฤทธิ์กอสรางทาน
ข้ึนได และใหทานมีมรดกดวย
กันกับบรรดาผูที่ทรงแยกตั้งไว
33 ข าพเจ ามิ ได โลภเงิ นหรื อ
ทองหรือเสื้อผาของผูใด
34 แลวท านทั้ งหลายทราบว า
มือของข าพเจ าเองนี้ ได จัดหา
สิ่ งที่ จําเปนสําหรับตัวข าพเจ า
กับคนที่อยูกับขาพเจา
35 ขาพเจาไดวางแบบอยางไว
ใหทานทุกอยางแลว ใหเห็นวา
โดยทํางานเชนนี้ควรจะชวยคนที่
มีกําลังนอย และใหระลึกถึงพระ
วจนะของพระเยซูเจา ซึ่ งพระ
องคตรัสวา `การใหเปนเหตุให
มีความสุขย่ิงกวาการรับ'"
36 ครั้ นเปาโลกล าวอย างนั้ น
แลวจึงคุกเขาลงอธิษฐานกับคน
เหลานั้น
37 เขาทั้ งหลายจึ งรองไหมาก

(26) กจ 18:6; 2 คร 7:2 (27) ลก 7:30 (28) ลก 12:32; ยน 21:15 (29) อสค 22:27
(30) 1 ทธ 1:20; 2 ทธ 1:15 (31) กจ 19:8 (32) กจ 9:31; อฟ 1:14; คส 1:12; 3:24
(34) กจ 18:3; 1 คร 4:12 (35) รม 15:1; 1 คร 9:12 (37) ปฐก 45:14; กจ 21:13
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หนา 2228กิจการ 20, 21
มาย และกอดคอของเปาโล จุบ
ทาน
38 เขาเปนทุกขมากที่สุดเพราะ
เหตุถอยคําที่ ทานกลาววา เขา
จะไมเห็นหนาทานอีก แลวเขาก็
พาทานไปสงที่เรือ

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ
หามเปาโล

ไมใหไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

21ตอมาเมื่อพวกเราลาเขา
เหลานั้ นแลวก็แลนเรือ

ตรงไปยังเกาะโขส อีกวันหนึ่งก็
มาถึงเกาะโรดส เมื่อออกจากที่
นั่นก็มายังเมืองปาทารา
2 เราพบเรือลําหนึ่ งที่ ไปเมือง
ฟนิเซีย จึงลงเรือลํานั้นแลนตอ
ไป
3ครั้ นแลเห็นเกาะไซปรัสแล ว
เราก็ ผ านเกาะนั้ นไปข างขวา
แลนไปยังแควนซีเรีย จอดเรือที่
ทาเมืองไทระ เพราะจะเอาของ
บรรทุกข้ึนทาที่นั่น
4 เมื่ อไปหาพวกสาวกพบแล ว
เราจึงพักอยูที่นั่นเจ็ดวัน สาวก
ไดเตือนเปาโลโดยพระวิญญาณ
มิใหข้ึนไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
5แตเมื่อวันเหลานั้นลวงไปแลว
พวกเราก็ลาไป สาวกทั้ งหลาย
กับทั้งภรรยาและบุตรไดสงพวก
เราออกจากเมือง แลวเราทั้ ง
หลายก็ได คุกเขาลงอธิษฐานที่
ชายหาด

6และคํานั บลาซึ่ งกั นและกั น
พวกเราก็ลงเรือและเขาก็กลับไป
บานของเขา
7ครั้ นพวกเราแลนเรื อมาจาก
เมืองไทระถึงเมืองทอเลเมอิส
แลว ก็สิ้นทางทะเล เราจึงคํานับ
พวกพ่ีนอง และพักอยูกับเขา
หนึ่งวัน
8ครั้นรุงข้ึนพวกเราที่ เปนเพ่ือน
เดินทางกับเปาโลก็ลาไป และมา
ถึงเมืองซีซารียา เราก็เขาไปใน
บานของฟลิป ผูประกาศขาว
ประเสริฐ ซึ่งเปนคนหนึ่งในจํา-
พวกเจ็ดคนนั้น เราก็อาศัยอยู
กับทาน
9ฟลิปมีบุตรสาวพรหมจารีสี่คน
ซึ่งไดพยากรณ

ผูพยากรณอากาบัส
กลาวยืนยันถึงคําตักเตือน
ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

10 ครั้ นเราอยู ที่ นั่ นหลายวัน
แลว มีผูพยากรณคนหนึ่งลงมา
จากแควนยูเดียชื่ออากาบัส
11 ครั้นมาถึงเราเขาก็เอาเครื่อง
คาดเอวของเปาโลผู กมื อและ
เทาของตนกลาววา "พระวิญ-
ญาณบริสุทธิ์ตรัสดังนี้ วา `พวก
ยิวในกรุงเยรูซาเล็มจะผูกมัดคน
ที่ เปนเจ าของเครื่ องคาดเอวนี้
และจะมอบเขาไวในมือของคน
ตางชาติ'"
12 ครั้นเราไดยินดังนั้น เรากับ

(4) กจ 20:23; 21:12 (5) ลก 22:41; กจ 9:40; 20:36 (6) ยน 1:11
(8) กจ 6:5; 8:5, 26, 40; 21:16; อฟ 4:11; 2 ทธ 4:5 (9) ยอล 2:28; กจ 2:17
(10) กจ 11:28 (11) กจ 20:23; 21:33; 22:25
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หนา 2229 กิจการ 21
คนทั้ งหลายที่อยูที่นั่น จึงออน
วอนเปาโลมิ ให ข้ึ นไปยั งกรุ ง
เยรูซาเล็ม
13 ฝายเปาโลตอบวา "เหตุไฉน
ทานทั้ งหลายจึงรองไหและทํา
ใหขาพเจาช้ําใจ ดวยขาพเจา
เต็มใจพรอมที่ จะไปให เขาผูก
มัดไวอยางเดียวก็หามิได แต
เต็มใจพรอมจะตายที่ในกรุงเย-
รูซาเล็มดวยเพราะเห็นแกพระ
นามของพระเยซูเจา"

จากเมืองซีซารียา
ไปท่ีกรุงเยรูซาเล็ม

14 เมื่ อท านไมยอมฟงตามคํา
ชักชวน เราก็หยุดพูดและกลาว
วา "ขอใหเปนไปตามพระทัย
องคพระผูเปนเจาเถิด"
15 ภายหลังวันเหลานั้นเราก็จัด
แจงขาวของ และข้ึนไปยังกรุง
เยรูซาเล็ม
16 สาวกบางคนที่ มาจากเมือง
ซีซารียาก็ไดไปกับเราดวย เขา
นําเราไปหาคนหนึ่ งชื่ อมนาสัน
ชาวเกาะไซปรัส เปนสาวกเกา
แก ใหเราอาศัยอยูกับคนนั้น
17 เมื่ อเรามาถึงกรุงเยรูซาเล็ม
แลว พวกพ่ีนองก็รับรองเราไว
ดวยความยินดี

เปาโลปฏิญาณตัวไว
18 ครั้นรุ งข้ึน เปาโลกับเราทั้ ง
หลายจึงเขาไปหายากอบ และ
พวกผูปกครองก็อยูพรอมกันที่

นั่น
19 เมื่ อเปาโลคํานับท านเหล า
นั้นแลว จึงไดกลาวถึงเหตุการณ
ทั้ งปวงตามลําดับ ซึ่ งพระเจา
ทรงโปรดกระทําในหมู คนต าง
ชาติโดยการปรนนิบัติของทาน
20 ครั้ นคนทั้ งหลายได ยินจึ ง
สรรเสริญองคพระผู เปนเจาและ
กลาวแกเปาโลวา "พ่ีเอย ทาน
เห็นว ามีพวกยิวสักกี่ พันคนที่
เชื่ อถือ และทุกคนยังมีใจรอน
รนในการถือพระราชบัญญัติ
21 เขาทั้ งหลายไดยินถึงทานวา
ทานไดสั่ งสอนพวกยิวทั้ งปวงที่
อยู ในหมู ชนต างชาติ ใหละทิ้ ง
โมเสส และวาไมตองใหบุตร
ของตนเขาสุหนัตหรือประพฤติ
ตามธรรมเนียมเกานั้น
22 เร่ืองนั้นเปนอยางไร คน
เปนอันมากจะตองมาประชุมกัน
เพราะเขาทั้ งหลายจะได ยินว า
ทานมาแลว
23 เหตุฉะนั้นจงทําอยางนี้ ตาม
ที่เราจะบอกแกทาน คือวาเรามี
ชายสี่คนที่ไดปฏิญาณตัวไว
24 ทานจงพาคนเหลานั้นไปชํา-
ระตัวดวยกันกับเขาและเสียเงิน
แทนเขา เพ่ือเขาจะไดโกนศีรษะ
คนทั้งหลายจึงจะรูวาความที่เขา
ได ยินถึงทานนั้นเปนความเท็จ
แต ท านเองดําเนิ นชี วิ ตให มี
ระเบียบและรักษาพระราชบัญ-

(13) กจ 20:24, 37 (14) มธ 6:10; 26:42; ลก 11:2; 22:42 (17) กจ 15:4
(18) กจ 15:13; กท 1:19; 2:9 (19) กจ 1:17; 15:4, 12; รม 15:18-19; 1 ทธ 2:7
(20) กจ 15:1; 22:3; รม 10:2; กท 1:14 (24) กดว 6:2, 13, 18; กจ 18:18
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หนา 2230กิจการ 21
ญัติอยูดวย
25 แตฝายคนตางชาติที่ เชื่อนั้น
เราไดเขียนจดหมายตัดสินมิให
เขาถือเชนนั้น แตใหเขาทั้ ง
หลายงดไม รับประทานของซึ่ ง
บูชาแกรูปเคารพ ไมรับประทาน
เลือด ไมรับประทานเนื้อสัตวที่
รัดคอตาย และไมลวงประเวณี"
26 เปาโลจึงพาสี่คนนั้นไป และ
วันรุ งข้ึนไดชําระตัวดวยกันกับ
เขา แลวจึงเขาไปในพระวิหาร
ประกาศวันที่การชําระนั้นจะสํา-
เร็จ จนถึงวันที่จะนําเครื่องบูชา
มาถวายเพ่ือคนเหลานั้นทุกคน
เปาโลถูกพวกยิวท่ีโกรธแคน

จับกุมในพระวิหาร
27 ครั้นเกือบจะสิ้นเจ็ดวันแลว
พวกยิ วที่ มาจากแคว นเอเชี ย
เมื่ อเห็นเปาโลในพระวิหารจึ ง
ยุยงประชาชน แลวจับเปาโล
28 รองวา "ชนชาติอิสราเอลเอย
จงชวยกันเถิด คนนี้ เปนผูที่ ได
สอนคนทั้ งปวงทุกตําบลใหเปน
ศัตรูตอชนชาติของเรา ตอพระ
ราชบัญญัติ และต อสถานที่ นี้
และย่ิงกวานั้นอีก เขาไดพาคน
ชาวกรีกเขามาในพระวิหารดวย
จึงทําใหที่บริสุทธิ์นี้เปนมลทิน"
29 (เพราะแตกอน คนเหลานั้น
เห็นโตรฟมัสชาวเมืองเอเฟซัส
อยูกับเปาโลในเมือง เขาจึงคาด
วาเปาโลไดพาคนนั้ นเขามาใน

พระวิหาร)
30 แลวคนทั้ งเมืองก็ฮือกันข้ึน
คนทั้ งหลายก็ ว่ิ งเขาไปรวมกัน
และจับเปาโลลากออกจากพระ
วิหาร แลวก็ปดประตูเสียทันที
31 เมื่ อเขากําลั งหาช องจะฆ า
เปาโล ขาวนั้นลือไปยังนายพัน
กองทัพวา  กรุงเยรูซาเล็มเกิด
การวุนวายขึ้นทั้งเมือง
32 ในทันใดนั้น นายพันจึงคุม
พวกทหารกับพวกนายรอยว่ิงลง
ไปยังคนทั้ งปวง เมื่ อเขาทั้ ง
หลายเห็นนายพันกับพวกทหาร
มาจึงหยุดตีเปาโล

นายพันชนชาติโรม
ไดใชโซลามเปาโลไว

33 นายพันจึงเขาไปใกลแลวจับ
เปาโลสั่ งใหเอาโซสองเสนลาม
ไว แลวถามวา ทานเปนใครและ
ไดทําอะไรบาง
34 บางคนในหมู คนเหล านั้ น
รองวาอยางนี้ บางคนวาอยาง
นั้น เมื่ อนายพันเอาความแน
นอนอะไรไมได เพราะวุนวาย
มาก จึงสั่งใหพาเปาโลเขาไปใน
กรมทหาร
35 ครั้นมาถึงบันไดแลว พวก
ทหารจึงยกเปาโลข้ึน เพราะคน
ทั้งปวงกําลังคอยทําราย
36 ดวยคนทั้ งปวงเหลานั้ นตาม
ไปรองวา "จงเอาเขาไปฆาเสีย"
37 เมื่ อพวกทหารจะพาเปาโล

(25) กจ 15:19 (26) กดว 6:13; ยน 11:55 (27) กจ 20:19 (28) มธ 24:15; กจ 6:13
(29) กจ 20:4 (30) 2 พกษ 11:15; กจ 16:19; 26:21 (31) 2 คร 11:23
(32) กจ 23:27 (33) กจ 20:23; อฟ 6:20; 2 ทธ 1:16 (36) ลก 23:18; ยน 19:15
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หนา 2231 กิจการ 21, 22
เขาไปในกรมทหาร เปาโลจึง
กลาวแกนายพันวา "ขาพเจา
จะพูดกับทานสักหนอยไดหรือ"
นายพันจึงถามวา "เจาพูดภาษา
กรีกเปนหรือ
38 เจาเปนชาวอี ยิปตซึ่ งไดกอ
การกบฏแตกอน และพาพวก
ฆาตกรสี่ พั นคนเข าไปในถิ่ น
ทุรกันดารมิใชหรือ"
39 แตเปาโลตอบวา "ขาพเจา
เปนคนยิวซึ่งเกิดในเมืองทารซัส
แควนซีลีเซีย ไมใชพลเมืองของ
เมืองยอมๆ ขาพเจาขอทาน
อนุญาตใหพูดกับคนทั้ งปวงสัก
หนอย"
40 ครั้ นนายพั นอนุ ญาตแล ว
เปาโลจึงยืนอยู ที่ บันไดโบกมือ
ใหคนทั้งปวง เมื่อคนทั้งปวงนิ่ง
เงียบลงแลว ทานจึงกลาวแกเขา
เปนภาษาฮีบรูวา
เปาโลเลาใหฝูงชนชาติยิวฟง
ถึงการกลับใจเสียใหมของตน

22"ทานทั้ งหลาย พ่ีนอง
และบรรดาทานผูอาวุ-

โส ขอฟงคําใหการซึ่งขาพเจาจะ
แกคดีใหทานฟง ณ บัดนี้"
2(ครั้ นเขาทั้ งหลายได ยินทาน
พูดภาษาฮีบรู เขาก็ ย่ิ งเงียบลง
กวากอน เปาโลจึงกลาววา)
3"ที่จริงขาพเจาเปนยิว เกิดใน
เมืองทารซัสแควนซีลีเซีย แตได
เติบโตข้ึนในเมืองนี้ และไดเลา

เรียนกับทานอาจารยกามาลิเอล
ตามพระราชบัญญัติของบรรพ-
บุ รุ ษของ เราโดยถี่ ถ วนทุ ก
ประการ จึงมีใจรอนรนในการ
ปรนนิบัติพระเจา เหมือนอยาง
ทานทั้งหลายในทุกวันนี้
4ขาพเจาไดขมเหงคนทั้ งหลาย
ที่ถือในทางนี้จนถึงตาย และได
ผูกมัดเขาจําไวในคุกทั้งชายและ
หญิง
5ตามที่มหาปุโรหิตกับสภาอาจ
เปนพยานใหขาพเจาได เพราะ
ขาพเจาไดถือหนังสือจากทานผู
นั้นไปยังพวกพ่ีนอง และไดเดิน
ทางไปเมืองดามัสกัส เพ่ือจับ
มัดคนทั้ งหลายพามายังกรุงเย-
รูซาเล็มใหทําโทษเสีย
6ตอมาเมื่ อข าพเจ ากําลั งเดิน
ทางไปใกลจะถึงเมืองดามัสกัส
ประมาณเวลาเที่ ยง ในทันใด
นั้น มีแสงสวางกลามาจากฟา
ลอมขาพเจาไว
7ขาพเจาจึงลมลงที่ ดินและได
ยินพระสุรเสียงตรัสกับขาพเจา
วา `เซาโล เซาโลเอย เจาขมเหง
เราทําไม'
8ขาพเจาจึงทูลตอบวา `พระ
องคเจาขา พระองคทรงเปนผู
ใด' พระองคจึงตรัสกับขาพเจา
วา `เราคือเยซูชาวนาซาเร็ธซึ่ ง
เจาขมเหงนั้น'
9ฝายคนทั้งหลายที่อยูกับขาพ-

(38) กจ 5:36 (39) กจ 9:11; 2 คร 11:22 (40) ยน 5:2; กจ 12:17 (1) กจ 7:2
(2) กจ 21:40 (3) พบญ 33:3; กจ 5:34; รม 10:2; 2 คร 11:22 (4) กจ 8:3; ฟป 3:6
(5) ลก 22:66; กจ 4:5; 1 ทธ 4:4 (6) กจ 9:3; 26:12-13 (9) ดนล 10:7; กจ 9:7
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หนา 2232กิจการ 22
เจาได เห็นแสงสวางนั้ นและตก
ใจกลัว แตพระสุรเสียงที่ตรัสกับ
ขาพเจานั้นเขาหาไดยินไม
10 ขาพเจาจึงทูลถามวา `พระ
องคเจาขา ขาพเจาจะตองทํา
ประการใด' องคพระผู เปนเจา
จึงตรัสแกขาพเจาวา `เจาจงลุก
ข้ึนเขาไปในเมืองดามัสกัส และ
ที่ นั่ นเขาจะบอกเจาใหรู ถึงการ
ทุ กสิ่ งซึ่ งได กําหนดไว ให เจ า
ทํานั้น'
11 เมื่ อขาพเจาเห็นอะไรไมได
เนื่ องจากพระรัศมีอันแรงกลา
นั้น คนที่มาดวยกันกับขาพเจาก็
จูงมือพาขาพเจาเขาไปในเมือง
ดามัสกัส
12 มีคนหนึ่งชื่ออานาเนีย เปน
คนมีศรั ทธามากตามพระราช
บัญญัติ และมีชื่อเสียงดีทาม-
กลางพวกยิวทั้งปวงที่อยูที่นั่น
13 ไดมาหาขาพเจาและยืนอยู
ใกลกลาวแกขาพเจาวา `พ่ีเซาโล
เอย จงเห็นไดอีกเถิด' ขาพเจา
จึงเห็นทานไดในเวลานั้น
14 ทานจึงกลาววา `พระเจาแหง
บรรพบุ รุษของเราไดทรงเลือก
ทานไว ประสงคจะใหทานรู จัก
น้ําพระทัยของพระองค ใหทาน
เห็นพระองคผูชอบธรรมและให
ไดยินพระสุรเสียงจากพระโอษฐ
ของพระองค
15 เพราะว าท านจะเป นพยาน

ฝายพระองคใหคนทั้งปวงทราบ
ถึงเหตุการณซึ่ งทานเห็นและได
ยินนั้น
16 เดี๋ยวนี้ทานจะรอชาอยูทําไม
จงลุกข้ึนรับบัพติศมา ดวยออก
พระนามขององคพระผู เปนเจา
ลบล างความผิ ดบาปของท าน
เสีย'

พระเจาทรงเตือนเปาโล
ใหออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม

17 ตอมาเมื่อขาพเจากลับมายัง
กรุงเยรูซาเล็มและกําลังอธิษ-
ฐานอยู ในพระวิหาร ขาพเจาก็
เคลิ้มไป
18 และไดเห็นพระองคตรัสกับ
ขาพเจาวา `จงรีบออกไปจาก
กรุงเยรูซาเล็มโดยเร็ว ดวย
วาเขาจะไมรับคําของเจาซึ่ งอาง
พยานถึงเรา'
19 ขาพเจาจึงทูลวา `พระองค
เจาขา คนเหลานั้นทราบอยูวา
ขาพระองคไดจับคนทั้ งหลายที่
เชื่ อในพระองค ไปใส คุ กและ
เฆี่ยนตีตามธรรมศาลาทุกแหง
20 และเมื่ อเขาทําใหโลหิตของ
สเทเฟนพยานผู ยอมตายเพื่ อ
พระองคตกนั้น ขาพระองคได
ยืนอยู ใกลและเห็นชอบในการ
ประหารเขาเสียนั้นดวย และขา
พระองค เปนคนเฝาเสื้ อผาของ
คนที่ฆาสเทเฟนนั้น'
21 แลวพระองคตรัสกับขาพเจา

(12) กจ 9:17; 1 ทธ 3:7 (14) กจ 3:13-14; 1 คร 9:1; กท 1:12 (15) กจ 4:20
(16) กจ 2:38; รม 10:13; 1 คร 6:11 (17) กจ 9:26; 2 คร 12:2 (18) มธ 10:14
(19) มธ 10:17; กจ 8:3 (20) ลก 11:48; กจ 7:54 (21) กจ 9:15; รม 1:5; กท 2:7-8
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หนา 2233 กิจการ 22, 23
วา `จงไปเถิด เราจะใชใหเจาไป
ไกล ไปหาคนตางชาติ'"
22 เขาทั้ งหลายได ฟ งเปาโล
กลาวแคนี้ แลวก็รองเสียงดังวา
"เอาคนเชนนี้ไปจากแผนดินโลก
ไมควรจะใหเขามีชีวิตอยู"
23 เมื่อเขาทั้งหลายกําลังโหรอง
และถอดเสื้อเอาผงคลีดินซัดข้ึน
ไปในอากาศ

เปาโลซ่ึงเปนชาติโรม
ไดรอดพนการเฆ่ียน

24 นายพันจึงสั่งใหพาเปาโลเขา
ไปในกรมทหาร และสั่ งใหไต
สวนโดยการเฆี่ ยน เพ่ือจะไดรู
วาเขารองปรักปรําทานดวยเหตุ
ประการใด
25 ครั้นเอาเชือกหนังมัดเปาโล
ทานจึงถามนายรอยซึ่ งยืนอยูที่
นั่ นวา "การที่ จะเฆี่ ยนคนสัญ-
ชาติโรมกอนพิพากษาปรับโทษ
นั้นถูกตองตามกฎหมายหรือ"
26 เมื่อนายรอยไดยินแลวจึงไป
บอกนายพันวา "ทานจะทําอะไร
นั่น คนนั้นเปนคนสัญชาติโรม"
27 ฝ ายนายพันจึ งไปหาเปาโล
ถามวา "ทานเปนคนสัญชาติโรม
หรือ จงบอกเราเถิด" เปาโลจึง
ตอบวา "ใชแลว"
28 นายพันจึงตอบวา "ซึ่ งเรา
เปนคนสัญชาติโรมไดนั้ น เรา
ตองเสียเงินมาก" เปาโลจึงตอบ
วา "ขาพเจาเปนคนสัญชาติโรม

โดยกําเนิด"
29 ขณะนั้ นคนทั้ งหลายที่ จะไต
สวนเปาโลก็ไดละทานไปทันที
และนายพันเมื่อทราบวา เปาโล
เปนคนสัญชาติโรมก็ตกใจกลัว
เพราะไดมัดทานไว
30 ครั้นวันรุงข้ึนนายพันอยากรู
แนวาพวกยิวไดกลาวหาเปาโล
ดวยเหตุใด จึงไดถอดเครื่องจํา
เปาโล สั่ งใหพวกปุโรหิตใหญ
กับบรรดาสมาชิกสภาประชุมกัน
แลวพาเปาโลลงไปใหยืนอยูตอ
หนาเขาทั้งหลาย

เปาโลตอหนาสภา

23ฝายเปาโลจึงเพงดูพวก
สมาชิกสภาแล วกล าว

วา "ทานพ่ีนองทั้งหลาย ขาพ-
เจ าไดประพฤติต อพระพักตร
พระเจ าล วนแตตามใจวินิจฉัย
ผิดชอบอันดีจนถึงทุกวันนี้"
2อานาเนียผู เปนมหาปุโรหิตจึง
สั่ งคนที่ ยื นอยู ใกล ให ตบปาก
เปาโล
3 เปาโลจึงกลาวแกทานวา "พระ
เจาจะทรงตบเจา ผู เปนผนังที่
ฉาบดวยปูนขาว เจานั่งพิพากษา
ขาตามพระราชบัญญัติ   และ
ยั งสั่ งให เขาตบข าซึ่ งเป นการ
ผิดพระราชบัญญัติหรือ"
4คนทั้ งหลายที่ ยืนอยู ที่ นั่ นจึง
ถามวา "เจาพูดหยาบคายตอ
มหาปุโรหิตของพระเจาหรือ"

(22) กจ 21:36; 25:24; 1 ธส 2:16 (25) กจ 16:37
(1) กจ 24:16; 1 คร 4:4; 2 คร 1:12; 4:2; 2 ทธ 1:3; ฮบ 13:18
(2) 1 พกษ 22:24; ยรม 20:2; ยน 18:22 (3) ลนต 19:35; พบญ 25:1-2; ยน 7:51
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หนา 2234กิจการ 23
5 เปาโลจึงตอบวา "พ่ีนองทั้ ง
หลาย ขาพเจาไมทราบวาทาน
เปนมหาปุโรหิต ดวยมีคําเขียน
ไวแลววา `อยาพูดหยาบชาตอ
ผูปกครองชนชาติของเจาเลย'"
6ครั้นเปาโลเห็นวา ผูที่ อยู ใน
ประชุมสภานั้ นเปนพวกสะดูสี
ส วนหนึ่ งและพวกฟาริสี ส วน
หนึ่ ง ทานจึงรองข้ึนตอหนาที่
ประชุมวา "ทานพ่ีนองทั้งหลาย
ขาพเจาเปนพวกฟาริสีและเปน
บุตรชายของพวกฟาริสี ที่
ขาพเจาถูกพิจารณาพิพากษานี้ก็
เพราะเรื่องความหวังวา  มีการ
เปนข้ึนมาจากความตาย"
7 เมื่ อท านกล าวอย างนั้ นแล ว
พวกฟาริสีกับพวกสะดูสีก็ เกิด
เถียงกันข้ึน และที่ประชุมก็แตก
เปนสองพวก
8ดวยพวกสะดูสีถือวา การที่
เปนข้ึนมาจากความตายนั้นไมมี
และทูตสวรรคหรือวิญญาณก็ไม
มี แตพวกฟาริสีถือวามีทั้งนั้น
เปาโลกอใหเกิดการแตกแยก
ในพวกฟาริสีและพวกสะดูสี

9แลวก็อื้ออึงเกิดโกลาหล และ
พวกธรรมาจารย บางคนที่ อยู
ฝายพวกฟาริสีก็ลุกข้ึ นเถียงวา
"เราไม เห็นว าคนนี้ มีความผิด
อะไร แตถาวิญญาณก็ดีหรือทูต
สวรรคก็ดีไดพูดกับเขา พวกเรา
อยาตอสูกับพระเจาเลย"

10 เมื่ อการโต เถียงกันรุนแรง
ข้ึน นายพันกลัววาเขาจะย้ือ
แยงจับเปาโลฉีกเสีย ทานจึงสั่ง
พวกทหารใหลงไปรับเปาโลออก
จากหมู พวกนั้ นพาเขาไปไวใน
กรมทหาร

องคพระผูเปนเจาไดให
เปาโลเกิดความมั่นใจวา

ทานจะเปนพยานในกรุงโรม
11 ในเวลากลางคื นวันนั้ นเอง
องคพระผู เปนเจาทรงยืนอยูกับ
เปาโลตรัสวา "เปาโลเอย เจาจง
มีใจกลาเถิด เพราะวาเจาไดเปน
พยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม
ฉันใด เจาจะตองเปนพยานใน
กรุงโรมดวยฉันนั้น"
ส่ีสิบคนใหสัตยปฏิญาณวา

จะฆาเปาโล
12 ครั้ นเวลารุ งเชาพวกยิวบาง
คนไดสมทบกันปฏิญาณตัวว า
เขาทั้ งหลายจะไมกินจะไมดื่ ม
อะไรกวาจะไดฆาเปาโลเสีย
13 คนที่ ร วมกันปองร ายนั้ นมี
กวาสี่สิบคน
14 คนเหล านั้ นจึ งไปหาพวก
ปุโรหิตใหญกับพวกผูใหญกลาว
วา "พวกขาพเจาไดปฏิญาณตัว
อยางแข็งแรงวา จะไมรับประ-
ทานอาหารจนกวาจะไดฆาเปาโล
เสีย
15 ฉะนั้น บัดนี้ทานทั้งหลายกับ
พวกสมาชิ กสภาจงพูดใหนาย

(5) อพย 22:28; ปญจ 10:20 (6) กจ 24:15; ฟป 3:5 (8) มธ 22:23; มก 12:18
(9) ยน 12:29; กจ 5:39; 22:6-7, 17-18 (11) กจ 18:9; 21:18-19; 22:1-21
(12) กจ 9:23-24; 23:21, 30; 1 ธส 2:15 (14) กจ 4:5, 23; 6:12; 22:5; 24:1
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หนา 2235 กิจการ 23
พันเขาใจวา พวกทานตองการ
ให พาเปาโลลงมาหาท านทั้ ง
หลายพรุ งนี้ เพ่ื อจะไดซั กถาม
ความใหถ วนถี่ ย่ิ งกว าแตกอน
ฝายพวกขาพเจาจะไดเตรียมตัว
ไวพรอมที่ จะฆาเปาโลเสียเมื่ อ
ยังไมทันจะมาถึง"
16 แต บุ ตรชายของน องสาว
เปาโลไดยินเรื่ องซึ่ งเขาคอยทํา
รายนั้น จึงเขามาในกรมทหาร
บอกแกเปาโล
17 เปาโลจึ งเรี ยกนายร อยคน
หนึ่งมากลาววา "ขอพาชายหนุม
คนนี้ ไปหานายพันดวย เพราะ
เขามีเร่ืองที่จะแจงใหทราบ"
18 เหตุฉะนั้นนายรอยจึงรับตัว
ชายหนุ มคนนั้ นไปหานายพัน
กลาววา "เปาโลผู ถูกขังอยูนั้ น
เรียกขาพเจา ขอใหพาชายหนุม
คนนี้มาหาทาน เพราะเขามีเร่ือง
ที่จะแจงใหทานทราบ"
19 นายพันจึงจูงมือชายนั้ นไป
แตลําพัง แลวถามวา "เจาจะ
แจงความอะไรแกเรา"
20 เขาจึงตอบวา "พวกยิวตกลง
กันจะขอทานใหพาเปาโลลงไป
ยังสภาเวลาพรุงนี้ ทําเสมือนวา
จะไตสวนเรื่ องเขาใหถวนถี่ ย่ิ ง
กวาแตกอน
21 แตทานอยาฟงเขา เพราะ
วาในพวกเขานั้ นมีกวาสี่ สิบคน
คอยปองรายตอเปาโล และได

ปฏิญาณตัววาจะไมกินหรือดื่ ม
อะไรจนกวาจะไดฆาเปาโลเสีย
และเดี๋ยวนี้เขาพรอมแลว กําลัง
คอยรับคําสัญญาจากทาน"
22 นายพันจึงใหชายหนุมนั้นไป
กําชับวา "อยาบอกผู ใดใหรูวา
เจาไดแจงความเรื่องนี้แกเรา"

เขาลอบนําเปาโลไปยัง
เมืองซีซารียา

23 ฝายนายพันจึงเรียกนายรอย
สองคนมาสั่งวา "จงจัดพลทหาร
สองรอยกับทหารมาเจ็ดสิบคน
และทหารหอกสองรอย ให
พรอมในเวลาสามทุมคืนวันนี้จะ
ไปยังเมืองซีซารียา
24 และจงจัดสัตวใหเปาโลข่ี จะ
ไดปองกันสงไปยังเฟลิกสผู ว า
ราชการเมือง"
25 แล วนายพั นจึ งเ ขี ยนจด-
หมายมีใจความดังตอไปนี้
26 "คลาวดิอัสลี เซียสเรียนเจา
คุณเฟลิกส ทานผู วาราชการ
ทราบ
27 พวกยิ วได จับคนนี้ ไว และ
เกือบจะฆาเขาเสียแลว แตขาพ-
เจาพาพวกทหารไปชวยเขาไวได
ดวยขาพเจาไดเขาใจวาเขาเปน
คนสัญชาติโรม
28 ขาพเจาอยากจะทราบเหตุที่
พวกยิวฟองเขา ขาพเจาจึงพา
เขาไปยังสภาของพวกยิว
29 ขาพเจาเห็นวาเขาถูกฟองใน

(20) กจ 23:12 (23) กจ 8:40; 23:33
(27) กจ 21:30, 33; 24:7 (28) กจ 23:30
(29) กจ 18:15; 25:19, 25; 26:31
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เร่ื องอันเกี่ ยวกับกฎหมายของ
พวกยิว แตไมมีขอหาที่เขาควร
จะตายหรือควรจะตองจําไว
30 เมื่ อมี คนบอกข าพเจ าให
ทราบวา พวกยิวมีการปองราย
คนนี้ ขาพเจาจึงสงเขามาหา
ทานทีเดียว แลวไดสั่ งใหพวก
โจทกไปวาความกับเขาตอหนา
ทาน สวัสดี"
31 ดังนั้ นในเวลากลางคืนพวก
ทหารจึ งพาเปาโลไปถึ งเมื อง
อันทิปาตรีสตามคําสั่ง
32 ครั้นรุงเชาเขาใหทหารมาไป
สงเปาโล แลวเขาก็กลับไปยัง
กรมทหาร
33 ครั้ นทหารมาไปถึงเมืองซี-
ซารียาแลว จึงสงจดหมายใหแก
ผู ว าราชการเมื องและไดมอบ
เปาโลไวใหทานดวย
34 เมื่อผูวาราชการเมืองไดอาน
จดหมายแลว จึงถามวาเปาโลมา
จากแควนไหน เมื่อทานทราบวา
มาจากซีลีเซีย
35 ทานจึงกลาววา "เมื่ อพวก
โจทกมาพรอมกันแลว เราจะฟง
คําใหการของเจา" ทานจึงสั่งให
คุมเปาโลไปไวที่ศาลปรีโทเรียม
ของเฮโรด

เปาโลขึ้นศาลตอหนา
 เฟลิกส ผูวาราชการเมือง

24ครั้ นล วงไปได ห าวั น
อานาเนียมหาปุโรหิต

จึ งลงไปกั บพวกผู ใหญ และ
นักพูดคนหนึ่ งชื่ อเทอรทูลลัส
เขาเหลานี้ ไดฟองเปาโลตอหนา
ผูวาราชการเมือง

นักพูดเทอรทูลลัส
ไดกลาวหาเปาโล

2ครั้ นเรี ยกเปาโลเข ามาแล ว
เทอรทูลลัสจึงเร่ิมฟองวา "ทาน
เจาคุณเฟลิกสเจาขา ขาพเจา
ทั้งหลายไดมีความสงบสุขย่ิงนัก
เพราะทานใหมีการปรับปรุงอัน
เป นคุ ณประโยชน แก ชาติ นี้
โดยการคุมครองของทาน
3 ข าพเจ าทั้ งหลายรั บอยู ทุ ก
ประการทุกแหงดวยจิตกตัญู
เปนที่ย่ิง
4แตเพ่ือมิใหทานปวยการมาก
ไป ขาพเจาขอความกรุณาโปรด
ฟงขาพเจาสักหนอยหนึ่ง
5ดวยขาพเจ าทั้ งหลายเห็นว า
ชายคนนี้เปนคนพาลยุยงพวกยิว
ทั้ งหลายให เกิดการวุ นวายทั่ ว
พิภพ และเปนตัวการของพวก
นาซาเร็ธนั้น
6กับอีกนัยหนึ่ งเขาหมายจะทํา
ใหพระวิหารเปนมลทิน ขาพเจา
ทั้ งหลายจึงจับเขาไว และก็คง
จะไดพิพากษาเขาตามกฎหมาย
ของพวกขาพเจา
7แตนายพันลีเซียสไดมาใชอํา-
นาจแย งตั วเขาไปเสี ยจากมื อ
ของเรา

(30) กจ 23:20; 24:8; 25:6 (33) กจ 8:40; 23:26-30 (34) กจ 6:9; 21:39
(35) มธ 27:27; กจ 24:1, 10; 25:16 (1) กจ 21:27; 23:2, 30, 35; 25:2
(5) ลก 23:2; กจ 6:13; 1 ปต 2:12, 15 (6) ยน 18:31; กจ 21:28 (7) กจ 21:33
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8และสั่ งใหโจทกมาฟองเขาตอ
หนาทาน ถาทานเองจะไตถาม
เขา ทานจะทราบไดวา ขอกลาว
หาของพวกขาพเจาจริงหรือไม"
9ฝ ายพวกยิ วจึ งสนั บสนุ นคํา
กล าวหาด วยยืนยันว าเปนจริ ง
อยางนั้น

เปาโลแกขอกลาวหา
และถูกคุมตัวไว

10 เมื่อผูวาราชการเมืองทําสํา-
คัญใหเปาโลพูด ทานจึงเรียนวา
"เนื่ องจากที่ ข าพเจ าได ทราบ
วาทานเปนผู พิพากษาแกชาตินี้
หลายปแลว ขาพเจาก็จะขอแก
คดีของขาพเจาดวยความเบาใจ
11 ทานสืบทราบไดวา ตั้ งแต
ข าพเจ าข้ึ นไปนมัสการในกรุง
เยรูซาเล็มนั้นยังไมเกินสิบสอง
วัน
12 เขาไม ได เห็นข าพเจ าเถียง
กันกับผูหนึ่ งผู ใด หรือยุยง
ประชาชนใหวุนวาย ไมวาใน
พระวิหาร ในธรรมศาลาหรือใน
เมือง
13 เหตุการณทั้ งปวงที่ เขากําลัง
ฟองขาพเจานี้ เขาพิสูจนไมได
14 แตวาขาพเจาขอรับตอหนา
ทานอยางหนึ่ง คือตามทางนั้นที่
เขาถือวาเปนลัทธินอกรีต ขาพ-
เจานมัสการพระเจาแหงบรรพ-
บุรุษทั้งหลายของขาพเจา ขาพ-
เจาไดเชื่อถือคําซึ่ งมีเขียนไวใน

พระราชบัญญัติ และในคัมภี ร
ของศาสดาพยากรณทั้งหมด
15 ขาพเจามีความหวังใจในพระ
เจาตามซึ่ งเขาเองก็มีความหวัง
ใจดวย คือหวังใจวาคนทั้ งปวง
ทั้ งคนที่ ชอบธรรมและคนที่
ไมชอบธรรมจะเปนข้ึ นมาจาก
ความตาย
16 ในขอนี้ขาพเจาอุตสาหประ-
พฤติตามใจวินิจฉัยผิ ดชอบที่
ปราศจากผิดตอพระเจาและตอ
มนุษย
17 ครั้ นล วงมาหลายป แล ว
ขาพเจานําทานและเครื่ องบูชา
มายังชนชาติของขาพเจา
18 คราวนั้ นมีพวกยิวบางคนที่
มาจากแควนเอเชียไดพบขาพ-
เจาในพระวิหาร เมื่ อขาพเจา
ชําระตัวแลว เขามิไดพบขาพเจา
อยูกับหมูคนหรือทําวุนวาย
19 ถาคนเหลานั้นมีเร่ืองอะไรที่
จะฟองขาพเจา เขาควรจะมา
ฟองตอหนาทานที่นี่แลว
20 หรื อขอให คนเหล านี้ เอง
กล าวเรื่ องความผิ ดที่ เขาเห็ น
เมื่อขาพเจายืนอยูตอหนาสภา
21 เวนไวแตขอเดียวซึ่งขาพเจา
ได ร องข้ึ นในท ามกลางเขาว า
`วั นนี้ ข าพเจ าถู กพิจารณาพิ-
พากษาต อหน าท านทั้ งหลาย
เพราะเหตุ เร่ื องการเปนข้ึ นมา
จากความตาย'"

(8) กจ 23:30 (11) กจ 21:15 (12) กจ 25:8 (14) อมส 8:14; กจ 9:2; 2 ทธ 1:3
(15) ดนล 12:2; ยน 5:28-29; กจ 23:6 (16) กจ 23:1 (17) กจ 11:29; รม 15:25-28
(18) กจ 21:26-27; 26:21 (19) กจ 23:30; 25:16 (21) กจ 23:6; 24:15; 28:20
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22 เมื่ อเฟลิกสไดยินสิ่ งเหลานี้
ทานก็เลื่อนการพิจารณาไวกอน
เพราะทานไดรู เร่ืองของทางนั้น
ถี่ถวนแลว ทานจึงกลาววา "เมื่อ
ลีเซียสนายพันลงมา เราจะชําระ
ความของเจา"
23 เฟลิกสสั่ งนายรอยใหคุมตัว
เปาโลไว แตลดหยอนการกวด
ขันบาง ไมใหหามผูใดที่เปนผูที่
รูจักกับทานที่จะเขามาปรนนิบัติ
หรือเย่ียมเยียน
เปาโลไดกลาวอีกครั้งหน่ึง

24 เมื่ อลวงมาไดหลายวันแลว
เฟลิกสมากับภรรยาชื่อดรูสิลลา
ผูเปนชาติยิว ทานใหเรียกเปาโล
มา แลวไดฟงเปาโลกลาวเรื่อง
ความเชื่อในพระคริสต
25 ขณะเมื่ อเปาโลอางถึงความ
ชอบธรรม ความอดกลั้นใจทาง
กาม และการพิพากษาซึ่งจะมา
เบ้ืองหนานั้น เฟลิกสก็กลัวจน
ตัวสั่น จึงพูดวา "คราวนี้จงไป
กอนเถอะ เมื่อเรามีโอกาส เรา
จะเรียกทานมาอีก"
26 อีกนัยหนึ่ งเฟลิกสหวังใจวา
เปาโลจะให เงิ นสินบนแกท าน
เพ่ือทานจะไดปลอยเปาโล เหตุ
ฉะนั้นทานจึงเรียกเปาโลมาสน-
ทนากันบอยๆ
27 แต เมื่ อสองป ล วงไปแล ว
ปอรสิอัสเฟสทัสมารับราชการ
แทนเฟลิกส เฟลิกสอยากจะ

ไดความชอบจากพวกยิวจึงทิ้ ง
เปาโลไวในคุก
เฟสทัสฟงพวกโจทกของเปาโล

25เมื่ อเฟสทัสเขารับตํา-
แหน งราชการได สาม

วันแลว จึงออกจากเมืองซีซา-
รียาข้ึนไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
2มหาปุโรหิตกับคนสําคัญๆใน
พวกยิ วมาฟ องเปาโลต อท าน
และไดวิงวอนทาน
3ขอใหกรุณาเขาโดยสั่ งใหส ง
เปาโลมายังกรุงเยรูซาเล็ม ดวย
เขาคิ ดจะซุ มคอยฆ าท านเสี ย
กลางทาง
4ฝายเฟสทัสจึงตอบวา เปาโล
นั้ นควรจะถูกคุมไวในเมืองซี-
ซารียา และอีกหนอยหนึ่ งทาน
เองก็จะกลับไปยังเมืองนั้น
5ทานจึงวา "ถาเปาโลมีความ
ผิดอยางหนึ่งอยางใด ใหผูใดใน
พวกทานที่สามารถลงไปดวยกัน
กับเราย่ืนฟองเอาเถิด"
6 เมื่ อทานพักอยู ที่ นั่ นเกินกวา
สิบวันแลว ก็ไดลงไปยังเมือง
ซีซารียา ครั้นรุ งข้ึนทานจึงนั่ ง
บัลลังกพิพากษา และสั่ งใหพา
เปาโลเขามา
7ครั้นเปาโลเขามาแลว พวกยิว
ที่ ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มก็ยืน
ลอมไวรอบ และกลาวความอุก-
ฉกรรจใสเปาโลหลายขอ แต
พิสูจนไมได

(22) กจ 9:2 (23) กจ 23:16 (24) ยน 3:15; 5:24; 11:25; รม 10:9 (26) อพย 23:8
(27) อพย 23:2; กจ 12:3; 23:35; 25:9, 14 (1) กจ 8:40; 25:4, 6, 13 (2) กจ 24:1
(3) กจ 23:12, 15 (5) กจ 18:14; 25:18 (7) มก 15:3; ลก 23:2, 10; กจ 24:5, 13
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8 เปาโลจึงแกคดีเองวา "ขาพเจา
ไม ไดกระทําอะไรผิดกฎหมาย
ของพวกยิว หรือตอพระวิหาร
หรือตอซีซาร"
9ฝายเฟสทัสอยากไดความชอบ
จากพวกยิวจึงถามเปาโลวา "เจา
จะข้ึนไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ใหเรา
ชําระความเรื่องนี้ที่นั่นหรือ"

เปาโลอุทธรณถึงซีซาร
10 เปาโลตอบวา "ขาพเจาก็กํา-
ลังยืนอยูตอหนาบัลลังกพิพาก-
ษาของซีซารอยูแลว ก็สมควรจะ
พิพากษาขาพเจาเสียที่ นี่ ตามที่
ทานทราบดีอยูแลววา ขาพเจา
ไมไดกระทําผิดตอพวกยิว
11 เพราะถาขาพเจาเปนผูกระ-
ทําผิด หรือไดกระทําอะไรที่ควร
จะมีโทษถึงตาย ขาพเจาก็ยอม
ตายไมขัดขืน แตถาเร่ืองที่ เขา
ฟองขาพเจานั้นไมจริงแลว ไมมี
ผู ใดมีอํานาจจะมอบขาพเจาให
เขาได ขาพเจาขออุทธรณถึง
ซีซาร"
12 ฝ ายเฟสทั สเมื่ อพู ดกั บที่
ปรึกษาแลวจึงตอบวา "เจาไดขอ
อุทธรณถึงซีซารแลวหรือ เจาก็
จะตองไปเฝาซีซาร"
อากริปปาและเฟสทัสฟงเปาโล
13 ครั้นลวงไปหลายวัน กษัตริย
อากริปปากับพระนางเบอรนิสก็
เสด็จมาเย่ี ยมคํานับเฟสทัสยัง
เมืองซีซารียา

14 ขณะที่ ท านค างอยู ที่ นั่ น
หลายวัน เฟสทัสก็เลาเร่ืองคดี
ของเปาโลใหกษัตริยฟงวา "มี
ชายคนหนึ่ งซึ่ งเฟลิกซไดขังทิ้ ง
ไว
15 เมื่ อขาพเจาไปกรุ งเยรูซา-
เล็ม พวกปุโรหิตใหญกับพวก
ผูใหญของพวกยิวมาฟองขอให
ขาพเจาตัดสินลงโทษเขา
16 ข าพเจ าจึ งตอบพวกเขาว า
ไมใชธรรมเนียมของชาวโรมที่
จะมอบตัวจําเลยใหตายกอนที่
โจทกกับจําเลยมาพรอมหนากัน
และให จําเลยมีโอกาสแกคดีใน
ขอหานั้น
17 ครั้ นพวกเขามาถึ งที่ นี่ แล ว
ขาพเจาจึงมิไดรอชา ในวันรุ ง
ข้ึนขาพเจาไดนั่งบัลลังกพิพาก-
ษาและสั่งใหพาจําเลยเขามา
18 เมื่อพวกโจทกยืนข้ึน เขามิ
ไดกลาวหาจําเลยเหมือนที่ขาพ-
เจาคาดไวนั้น
19 เปนแตเพียงปญหาเถียงกัน
ดวยเรื่องลัทธิศาสนาของเขาเอง
และดวยเรื่ องคนหนึ่ งที่ ชื่ อเยซู
ซึ่ งตายแลว แตเปาโลยืนยันวา
ยังเปนอยู
20 เมื่ อขาพเจายังงงงวยอยู ว า
จะพิจารณาปญหานั้นอยางไรดี
จึงถามเปาโลวา จะยอมขึ้นไปยัง
กรุงเยรูซาเล็มใหชําระความนั้น
ที่นั่นหรือไม

(8) กจ 6:13; 24:12; 28:17 (9) กจ 12:2; 24:27; 25:20 (11) กจ 18:14; 23:29
(14) กจ 24:27 (15) กจ 24:1; 25:2-3 (16) กจ 25:4-5
(17) มธ 27:19; กจ 25:6, 10 (19) กจ 18:14-15; 23:29
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หนา 2240กิจการ 25, 26
21 แตเมื่ อเปาโลไดอุทธรณขอ
ใหขังไวเพ่ือใหออกัสตัสตัดสิน
ขาพเจาจึงสั่ งใหคุมขังเขาไวจน
กวาจะสงตัวไปถึงซีซารได"
22 อากริปปาจึงกลาวแกเฟสทัส
วา "ขาพเจาใครจะฟงคนนั้น
ดวย" เฟสทัสจึงกลาววา "พรุงนี้
ทานจะไดฟงเขา"
23 ครั้ นวันรุ งข้ึ นอากริปปากับ
เบอรนิสเสด็จมา พรอมดวย
ราชบริพารเปนที่สงาผาเผยมาก
จึงเขาไปประทับในหองพิจารณา
พร อมกับนายพั นและคนสํา-
คัญๆทั้ งหลายในนครนั้น แลว
เฟสทัสจึงสั่งใหพาเปาโลเขามา
24 เฟสทัสจึงกลาววา "ทาน
กษัตริยอากริปปา และทานทั้ ง
หลายที่อยูดวยกันที่นี่ ทานทั้ ง
หลายเห็นชายคนนี้ที่บรรดาพวก
ยิวได วิงวอนขาพเจาทั้ งในกรุง
เยรูซาเล็มและที่นี่ดวยรองวาเขา
ไมควรจะมีชีวิตอยูตอไป
25 แตขาพเจาเห็นวาเขาไมได
ทําผิดสิ่งไรที่ควรจะตองตายและ
เพราะเขาเองไดอุทธรณถึงออ-
กัสตัส ขาพเจาตกลงใจวาจะสง
เขาไป
26 ขาพเจาไมมีรายงานอะไรแน
ชัดเรื่ องคนนี้ที่ จะถวายเจานาย
ของขาพเจา เหตุฉะนั้นขาพเจา
จึงพาเขาออกมาตอหนาทานทั้ ง
หลาย และโดยเฉพาะอยางย่ิง

ตอพระพักตรของพระองค โอ
กษัตริยอากริปปา หวังวาเมื่อไต
สวนแลวขาพเจาจะมีเร่ืองพอที่
จะถวายรายงานไปไดบาง
27 เพราะขาพเจาเห็นวา ที่ จะ
สงแตจําเลยไป และมิไดสงขอ
หาไปดวย ก็เปนการเหลวไหล
ไมไดเร่ือง"

เปาโลสูคดีและ
อุทธรณไปยังอากริปปา

26ฝ ายอากริปปาจึงตรัส
กับเปาโลวา "เราอนุ-

ญาตให เจาใหการแกขอหาเอง
ได" เปาโลจึงย่ืนมือออกกลาว
แกคดีวา
2"ทานกษัตริยอากริปปาเจาขา
ขาพระองคถือวาเปนโอกาสดีที่
ไดแกคดีตอพระพักตรพระองค
วันนี้ ในเรื่ องขอคดีทั้ งปวงซึ่ ง
พวกยิวกลาวหาขาพระองคนั้น
3 โดยเฉพาะเพราะพระองค มี
ความรูชํานาญย่ิงในบรรดาขนบ
ธรรมเนียมและปญหาตางๆของ
พวกยิวแลว เหตุฉะนั้นขอพระ
องคไดโปรดทนฟงขาพระองค
4พวกยิวทั้ งหลายก็ รู จักความ
เป นอยู ของข าพระองคตั้ งแต
เปนเด็กมาแลว คือตั้ งแตแรก
ขาพระองคไดอยู ทามกลางชน
ชาติของขาพระองคในกรุงเยรู-
ซาเล็ม
5 เขารู จักขาพระองคแตเดิมมา

(21) กจ 25:11-12 (22) กจ 9:15 (23) กจ 9:15
(24) กจ 21:36; 22:22; 25:2-3, 7 (25) กจ 23:9, 29; 25:11-12; 26:31
(2) กจ 21:28; 24:5-6; 1 ปต 3:14-16; 4:14 (5) กจ 22:3; 23:6; 24:15; ฟป 3:5
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ถาเขาจะยอมเปนพยานก็เปนได
วาขาพระองคดํารงชีวิตตามพวก
ที่ ถือเครงครัดที่ สุด คือเปน
พวกฟาริสี
6 บัดนี้ขาพระองคตองมายืนให
พิจารณาพิพากษา ก็เนื่ องดวย
เร่ืองมีความหวังใจในพระสัญ-
ญาซึ่ งพระเจาไดตรัสแกบรรพ-
บุรุษของพวกขาพระองคนั้น
7พวกขาพระองคสิบสองตระกูล
ได อุ ตส าห ปรนนิ บั ติ พระเจ า
ทั้งกลางวันกลางคืน ดวยหวังใจ
ว าจะบรรลุถึ งความสําเร็จตาม
พระสัญญานั้น ขาแตกษัตริย
อากริปปา เพราะความหวังใจ
อันนี้พวกยิวจึงฟองขาพระองค
8 เหตุไฉนทานทั้งหลายจึงพากัน
ถือวา การที่พระเจาจะทรงให
คนตายเปนข้ึนมาเปนการที่ เชื่อ
ไมได
9ขาพระองคเคยไดคิดในใจของ
ตนเองวา สมควรจะทําหลายสิ่ง
ซึ่งขัดขวางพระนามของพระเยซู
ชาวนาซาเร็ธนั้น
10 สิ่ งเหล านั้ นข าพระองค ได
กระทําในกรุ งเยรู ซาเล็ มเมื่ อ
ข าพระองค รับอํานาจจากพวก
ปุโรหิตใหญแลว ขาพระองคได
ขั งวิ สุทธิชนหลายคนไว ในคุ ก
และครั้ นเขาถูกลงโทษถึ งตาย
ขาพระองคก็เห็นดีดวย
11 ข าพระองค ได ทําโทษเขา

บอยๆในธรรมศาลาทุกแหงและ
บังคับเขาใหกลาวคําหมิ่นประ-
มาท และเพราะขาพระองคโกรธ
เขาย่ิงนัก ขาพระองคไดตามไป
ขมเหงถึงเมืองในตางประเทศ
12 ดังนั้ นเมื่ อขาพระองคกําลัง
ไปยังเมืองดามัสกัส ไดถืออํา-
นาจและงานที่ ได รับมอบหมาย
จากพวกปุโรหิตใหญ
13 โอ ขาแตกษัตริย ในเวลา
เที่ยงวันเมื่อกําลังเดินทางไป ขา
พระองคไดเห็นแสงสวางกลาย่ิง
กว าแสงอาทิตยสองลงมาจาก
ทองฟา ลอมรอบขาพระองคกับ
คนทั้งหลายที่ไปกับขาพระองค
14 ครั้ นข าพระองค กั บคนทั้ ง
หลายลมคะมําลงที่ ดิน ขาพระ
องคได ยินพระสุรเสียงตรัสแก
ข าพระองค เป นภาษาฮีบรู ว า
`เซาโล เซาโลเอย เจาขมเหงเรา
ทําไม ซึ่ งเจาถีบประตักก็ยาก
นัก'
15 ขาพระองคทูลถามวา `พระ
องคเจาขา พระองคทรงเปน
ผูใด' พระองคจึงตรัสวา `เราคือ
เยซูซึ่งเจาขมเหง
16 แตวาจงลุกข้ึนยืนเถิด ดวย
วาเราไดปรากฏแกเจาเพ่ือจะตั้ง
เจ าไว ให เป นผู รับใชและเป น
พยานถึ งเหตุการณซึ่ งเจ าเห็น
และถึงเหตุการณที่ เราจะแสดง
ตัวเราเองแกเจาในเวลาภายหนา

(6) ปฐก 3:15; พบญ 18:15; 2 ซมอ 7:12; สดด 132:11; อสย 4:2; ยรม 23:5; 33:14
(7) ลก 2:37; ฟป 3:11 (9) ยน 16:2; กจ 2:22 (10) กจ 8:1-3; 9:13-14; กท 1:13
(11) มธ 10:17; กจ 22:19 (12) กจ 9:3-8 (16) กจ 22:15; อฟ 3:6
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หนา 2242กิจการ 26
17 เราจะชวยเจาใหพนจากชน
ชาตินี้ และจากคนตางชาติที่ เรา
จะใชเจาไปหานั้น
18 เพ่ือจะใหเจาเปดตาของเขา
เพ่ือเขาจะกลับจากความมืดมา
ถึงความสวาง และจากอํานาจ
ของซาตานมาถึงพระเจา เพ่ือ
เขาจะไดรับการยกโทษความผิด
บาปของเขา และใหไดรับมรดก
ด วยกั นกั บคนทั้ งหลายซึ่ งถู ก
แยกตั้ งไวแลวโดยความเชื่ อใน
เรา'
19 โอ ขาแตกษัตริยอากริปปา
เมื่อเปนเชนนั้นแลว ขาพระองค
จึงเชื่อฟงนิมิตซึ่ งมาจากสวรรค
นั้น
20 แตข าพระองค ไดกล าวสั่ ง
สอนเขาตั้ งตนที่ เมืองดามัสกัส
และในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่ วแวน
แควนยูเดีย และแกชาวตาง
ประเทศ ใหเขากลับใจใหม ให
หันมาหาพระเจาและกระทําการ
ซึ่งสมกับที่กลับใจใหมแลว
21 เพราะเหตุนี้ พวกยิวจึงจับ
ขาพระองคที่พระวิหาร และ
พยายามหาชองที่ จะฆาข าพระ
องคเสีย
22 เป นเพราะพระเจ าได ทรง
โปรดชวยขาพระองค ขาพระ
องคจึงมีชี วิตอยู จนถึงทุกวันนี้
และเปนพยานไดตอหนาผูใหญ
ผูนอย ขาพระองคไมพูดเรื่ อง

อื่ นนอกจากเรื่ องซึ่ งบรรดา
ศาสดาพยากรณ กั บโมเสสได
กลาวไววาจะมีข้ึน
23 คือว าพระคริสตจะตองทน
ทุกขทรมาน และพระองคจะ
ทรงแสดงความสวางแกชนอิส-
ราเอลและแกคนตางชาติ โดย
ที่ทรงเปนผูแรกซึ่งคืนพระชนม"
24 ครั้ นเปาโลกําลั งพูดแกคดี
อยางนั้น เฟสทัสจึงรองเสียงดัง
วา "เปาโลเอย เจาคลั่ งไปเสีย
แลว เจาเรียนรูวิชามากจึงทําให
เจาคลั่งไป"
25 แตเปาโลกลาววา "ทาน
เฟสทัสเจาขา ขาพระองคไม
คลั่ งเลย แตวาไดพูดคําแหง
ความจริงและคําที่ปกติชนจะพูด
26 ดวยวาทานกษัตริยทรงทราบ
ขอความเหลานี้ดีแลว ขาพระ
องค จึงกลากลาวตอพระพักตร
ของพระองค เพราะขาพระองค
เชื่ อแนวา ไมมีสักอยางหนึ่ ง
ในบรรดาเหตุการณเหลานั้ นที่
ไดพ นพระเนตรของพระองค
เพราะการเหลานั้ นมิไดกระทํา
กันในที่ลับลี้
27 ขาแตกษัตริยอากริปปา พระ
องค เชื่ อพวกศาสดาพยากรณ
หรือไมพระเจาขา ขาพระองค
ทราบวาพระองคเชื่อ"
28 อากริปปาจึงตรัสกับเปาโลวา
"เราเกือบจะเปนคริสเตียนโดย

(18) อสย 35:5; ลก 1:77; ยน 8:12; กจ 20:32; 2 คร 4:4; อฟ 1:11; คส 1:12-13
(20) มธ 3:8; ลก 3:8 (22) ลก 24:27; ยน 5:46 (23) อสย 42:6; 49:6; ลก 2:32
(24) 2 พกษ 9:11; ยน 10:20; 1 คร 1:23; 2:13-14 (26) กจ 26:3
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หนา 2243 กิจการ 26, 27
คําชักชวนของเจา"
29 เปาโลจึงทูลวา "จําเพาะพระ
พักตรพระเจา ขาพระองคมี
ความปรารถนายิ่ งนั กที่ จะให
เปนเหมือนอยางขาพระองค มิ
ใชพระองคองคเดียว แตคน
ทั้งปวงที่ฟงขาพระองควันนี้ดวย
เวนเสียแตเครื่องจองจํานี้"
30 และเมื่อเปาโลกลาวสิ่ งเหลา
นี้ แลว กษัตริยกับผู วาราชการ
เมืองและพระนางเบอรนิสและ
คนทั้ งปวงที่นั่ งอยูดวยกันจึงลุก
ข้ึน
31 ครั้นออกไปแลวจึงพากันพูด
วา "คนนี้มิไดทําสิ่งใดที่สมควร
จะถูกลงโทษถึงตายหรือจองจํา
ไว"
32 ฝ ายอากริ ปปาจึ งตรั สกั บ
เฟสทัสวา "ถาคนนี้มิไดอุทธรณ
ถึงซีซารแลวจะปลอยเขาก็ได"
เปาโลแลนเรือไปสูกรุงโรม

27ครั้นตั้ งใจวา พวกเรา
จะตองแล นเรือไปยั ง

ประเทศอิตาลี เขาจึงมอบเปาโล
กับนักโทษอื่นบางคนไวกับนาย
รอยคนหนึ่ งชื่อยูเลียส เปน
นายทหารในกองของออกัสตัส
2 เราทั้ งหลายจึงลงเรือลําหนึ่ ง
มาจากเมื องอั ดรามิ ททิ ยุมซึ่ ง
จะออกไปยังตําบลที่ อยู ตามฝ ง
แควนเอเชีย เรือก็ออกทะเล มี
คนหนึ่ งอยูกับเราชื่ออาริสทาร-

คัส ชาวมาซิโดเนียซึ่ งมาจาก
เมืองเธสะโลนิกา
3 วันรุ งข้ึนเราไดแวะที่ เมืองไซ-
ดอน ฝายยูเลียสมีใจเมตตา
ปรานีแกเปาโล ยอมใหเปาโลไป
หามิตรสหายทั้ งหลายเพ่ือจะได
บรรเทาใจ
4ครั้นเรือออกจากที่นั่นแลว จึง
แล นไปทางด านปลอดลมของ
เกาะไซปรัสเพราะทวนลม
5 เมื่ อแลนข ามทะเลที่ อยู ตรง
แควนซีลีเซียกับแควนปมฟเลีย
ก็มาถึงเมืองมิราที่ อยู ในแควน
ลีเซีย
6ที่ เมืองนั้นนายรอยไดพบเรือ
ลําหนึ่ งมาจากเมืองอเล็กซาน-
เดรี ยจะไปยั งประเทศอิ ตาลี
ทานจึงใหพวกเราลงเรือลํานั้น
7 เราแลนไปชาๆหลายวันและ
ได มาถึ งเมื องคนี ดั สโดยยาก
เมื่ อแลนทวนลมต อไปไม ไหว
เราจึงแลนไปทางดานปลอดลม
ของเกาะครีตตรงเมืองสัลโมเน
8 เมื่อเรือแลนเลียบฝ งเกาะนั้น
อยางยากเย็น เราจึงมายังตําบล
หนึ่งชื่อวา ทางาม เมืองลาเซีย
อยูใกลที่นั่น
9ครั้ นเสียเวลาไปมากแลวและ
การที่ จะเดิ นเรื อก็ มี อั นตราย
เพราะเทศกาลอดอาหารผานไป
แลว เปาโลจึงเตือนสติเขาทั้ ง
หลาย

(31) กจ 23:9, 29; 25:25 (32) กจ 25:11; 28:18 (1) กจ 25:12, 25
(2) กจ 19:29 (3) กจ 24:23; 28:16 (6) กจ 28:11
(7) กจ 2:11; 27:12, 21; ทต 1:5, 12 (9) ลนต 16:29-31; 23:27-29; กดว 29:7
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10 วา "ทานทั้งหลาย ขาพเจา
เห็นวาซึ่งเราจะแลนไปคราวนี้จะ
มีอันตรายและเสียหายมาก มิใช
แตของบรรทุกกับเรือกําปนเทา
นั้นแตชีวิตของเราทั้งหลายดวย"
11 แตนายรอยเชื่ อกัปตันและ
เจาของกําป นมากกวาเชื่ อคําที่
เปาโลกลาวนั้น
12 และเพราะว าท างามนั้ นไม
เหมาะพอที่ จะจอดในฤดูหนาว
คนสวนมากจึงตกลงใหออกทะ-
เลไปจากที่นั่น เพ่ือถาเปนไดจะ
ไดไปใหถึงเมืองฟนิกส แลว
จะจอดอยูที่ นั่ นตลอดฤดูหนาว
เมืองฟนิกสนั้ นเปนทาเรือแหง
เกาะครีต หันหนาไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือกับเฉียงใต
13 เมื่ อลมทิศใต พั ดมาเบาๆ
เขาก็คิดวา สมความปรารถนา
แลว จึงถอนสมอแลนเลียบฝ ง
ไปตามเกาะครีต
พายุใหญอันนาสะพรึงกลัว

14 แตแลนไปไมชาเรือกําป นก็
ถู กลมพายุ กล าที่ เขาเรี ยกว า
ยุระกิโล
15 ครั้ นเรือกําป นถูกพายุและ
ตานลมไมไหว เราจึงปลอยไป
ตามลม
16 เมื่ อแลนไปทางด านปลอด
ลมของเกาะเล็กๆแหงหนึ่ งชื่ อ
วาคลาวดา เราจึงยกเรือเล็กข้ึน
ผูกไวไดแตมีความลําบากมาก

17 เมื่อยกเรือข้ึนแลว เราก็เอา
เชือกผูกโอบรอบเรือกําป นไว
และเพราะกลัววาจะเกยสันดอน
ทราย จึงลดใบลงแลวก็ปลอยให
ไปตามกระแสลม
18 ครั้นรุงข้ึนเราก็ขนของบรร-
ทุกทิ้งเสีย เพราะถูกพายุใหญ
19 พอถึงวันที่สาม เราก็ทิ้ ง
เครื่ องใชในเรือกําป นออกเสีย
ดวยมือของเราเอง
20 และเมื่ อไมเห็นดวงอาทิตย
หรือดวงดาวตั้ งหลายวันแล ว
และยังถูกพายุใหญอยู ความ
หวังที่ เราทั้ งหลายจะรอดนั้ นก็
ลมละลายไป

เปาโลไดรับการหนุนใจ
จากทูตสวรรค

21 ครั้นเขาไดอดอาหารมานาน
แลว เปาโลจึงยืนอยู ในหมู เขา
กลาววา "ทานทั้งหลาย ทานควร
ไดฟ งข าพเจ าและไม ควรออก
จากเกาะครีตเลย จะไดพนจาก
อันตรายนี้และไมเสียสิ่งของ
22 บัดนี้ ข าพเจ าขอเตือนท าน
ทั้ งหลายใหทําใจดีๆไว ดวยวา
ในพวกทานจะไมมีผูใดเสียชีวิต
จะเสียก็แตเรือเทานั้น
23 เพราะว าเมื่ อคืนนี้ เองทู ต
สวรรคของพระเจาผูเปนเจาของ
ขาพเจา ซึ่งขาพเจาไดปรนนิบัติ
นั้นไดมายืนอยูใกลขาพเจา
24 ทูตนั้นกลาววา `เปาโลเอย

(19) ยนา 1:5
(23) ดนล 6:16; กจ 18:9; 23:11; รม 1:9; 2 ทธ 1:3; 4:17
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อยากลัวเลย ทานจะตองเขาเฝา
ซีซาร สวนคนทั้ งปวงที่ อยู ใน
เรือกับทานนั้น ดูเถิด พระเจา
จะทรงโปรดใหรอดตายเพราะ
เห็นแกทาน'
25 เพราะฉะนั้น ทานทั้ งหลาย
จงทําใจดีๆไว เพราะขาพเจา
เชื่อพระเจาวา การณจะเปนไป
เหมือนอยางที่ พระองคไดทรง
กลาวแกขาพเจานั้น
26 แตวาเราจะตองเกยเกาะแหง
หนึ่ง"
27 จนถึงคืนที่สิบสี่ แลว เรา
ก็ ยังถูกซัดไปซัดมาอยู ในทะเล
อาเดรีย ประมาณเที่ยงคืนพวก
กะลาสีก็สําคัญวามาใกลแผนดิน
แลว
28 ครั้นหย่ังน้ําดูก็วัดไดลึกสี่สิบ
เมตร เมื่ อไปอีกหนอยหนึ่ งก็
หย่ังน้ําวัดอีกไดสามสิบเมตร
29 เขาก็กลัววาจะโดนฝงที่มีหิน
จึงทอดสมอทายสี่ ตัว แลวตั้ ง
หนาคอยเวลารุงเชา
30 เมื่อพวกกะลาสีหาชองจะหนี
จากกําป นและไดหยอนเรือเล็ก
ลงที่ ทะเลแล วทําที ว าจะทอด
สมอจากหัวเรือ
31 เปาโลจึ งกล าวแกนายร อย
และพวกทหารวา "ถาคนเหลา
นั้ นไมคงอยู ในกําป น ทานทั้ ง
หลายจะรอดตายไมไดเลย"
32 พวกทหารจึงตัดเชือกที่ ผูก

เรือเล็กใหเรือตกลงไป
33 เมื่ อจวนรุ งเช าเปาโลจึ งวิง
วอนคนทั้ งปวงให รั บประทาน
อาหารและกลาววา "วันนี้ เปน
วันที่ สิบสี่ ที่ ท านทั้ งหลายตอง
คางอยูในเรือและอดอาหารมิได
รับประทานอะไรเลย
34 ฉะนั้นขาพเจาขอวิงวอนทาน
ทั้ งหลายให รับประทานอาหาร
เสียบาง เพ่ือจะดํารงชีวิตอยูได
เพราะเสนผมของผูหนึ่ งผู ใดใน
พวกท านจะไม เสี ยไปสั กเส น
เดียว"
35 ครั้นกลาวอยางนั้นแลว ทาน
จึงหยิบขนมปงขอบพระเดชพระ
คุณพระเจ าตอหน าคนทั้ งปวง
เมื่อหักแลวก็เร่ิมรับประทาน
36 คนทั้ งปวงก็มีกําลังใจข้ึนจึง
รับประทานอาหารดวย
37 เราทั้ งหลายที่ อยู ในกําป น
นั้นรวมสองรอยเจ็ดสิบหกคน
38 เมื่ อรับประทานอาหารอิ่ ม
แลว จึงขนขาวสาลีในกําปนทิ้ ง
เสียในทะเลเพื่อใหกําปนเบาข้ึน
39 ครั้นสวางแลว เขาก็ไมรู วา
เปนแผนดินอะไร แตเขาเห็น
อาวแหงหนึ่ งที่มีหาด จึงตกลง
กันวา ถาเปนไดจะใหเรือเขา
เกยหาดนั้น
40 เขาจึงตัดสายสมอทิ้ งเสียใน
ทะเล แลวก็แกเชือกที่มัดหาง
เสือ และชักใบหัวเรือข้ึนใหกิน

(25) ลก 1:45; รม 4:20-21; 2 ทธ 1:12 (26) กจ 28:1
(34) 1 พกษ 1:52; มธ 10:30; ลก 12:7 (35) 1 ซมอ 9:13; มธ 15:36; มก 8:6
(37) กจ 2:41; 7:14; รม 13:1; 1 ปต 3:20
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ลมแลนตรงเขาไปหาฝง
41 ครั้นมาถึงตําบลหนึ่ งที่ทะเล
สองขางบรรจบกัน กําปนก็เกย
ดิน หัวเรือติดแนนออกไมได
แตท ายเรือนั้ นก็แตกออกดวย
กําลังคลื่น
42 พวกทหารคิดจะฆานักโทษ
ทั้ งหลายเสีย กลัววาจะมีผู ใด
วายน้ําหนีไปได
43 แตนายรอยปรารถนาจะให
เปาโลรอดตายจึ งห ามพวก
ทหารมิ ใหทําตามความคิดนั้ น
แลวสั่งคนทั้งหลายที่วายน้ําเปน
ใหกระโดดน้ําวายไปหาฝงกอน
44 ฝายคนทั้งหลายที่เหลือนั้นก็
เกาะกระดานไปบาง เกาะไม
กําปนที่หักไปบาง ดังนั้นเขาทั้ง
หลายก็ถึงฝ งรอดตายหมดทุก
คน
ทุกคนขึ้นฝงอยางปลอดภัย

ท่ีเกาะมอลตา

28ครั้ นรอดพ นภั ยแล ว
พวกเขาจึงรูวาเกาะนั้น

ชื่อมอลตา
2ฝ ายชาวป านั้ นมีความกรุณา
แกพวกเราเปนอันมาก เขากอ
ไฟรับรองเราทุกคนเพราะฝนตก
และหนาว
3 เปาโลเก็บกิ่ งไมแหงมัดหนึ่ ง
มาใสไฟ มีงูพิษตัวหนึ่ งออกมา
เพราะถูกความรอนกัดมือของ
เปาโลติดอยู

4 เมื่ อพวกชาวป านั้ นเห็นงูติด
หอยอยู ที่ มือของเปาโลจึ งพูด
กันวา "คนนี้คงเปนฆาตกรแน
นอน ถึงแมวารอดพนจากทะเล
แลว พระผูทรงธรรมก็ยังไม
ยอมใหรอดตายไปได"
5แตเปาโลไดสะบัดมือใหงูตก
ลงไปในไฟ และหาเปนอันตราย
ประการใดไม
6ฝายเขาทั้งหลายคอยดูอยู คิด
วาทานจะบวมขึ้ นหรือจะลมลง
ตายทันที แตครั้นเขาคอยดูอยู
ช านานมิได เห็นท านเปนอะไร
เขาจึงกลับถือวาทานเปนพระ

บิดาของปูบลิอัส
ไดรับการรักษาใหหาย

7 เจาแหงเกาะนั้นชื่อปูบลิอัส มี
ไรนาอยู ใกลตําบลนั้น ทานได
ตอนรับเลี้ยงดูพวกเราไวอยางดี
สามวัน
8ตอมา บิดาของปูบลิอัสนั้ น
นอนปวยอยู เปนไขและเปนบิด
เปาโลจึงเขาไปหาทานอธิษฐาน
แลววางมือบนทานรักษาใหหาย
9ครั้นทําอยางนั้นแลว คนอื่นๆ
ที่ เกาะนั้นซึ่ งมีโรคตางๆก็มาหา
และเขาก็หายดวย
10 เขาทั้ งหลายจึ งให เกี ยรติ
พวกเราหลายประการ เมื่ อเรา
จะแลนเรือไปจากที่นั่ น เขาจึง
นําสิ่งของที่เราตองการมาใสเรือ
11 ครั้นลวงไปสามเดือน พวก

(41) 2 คร 11:25 (44) กจ 27:22, 31 (1) กจ 27:26
(2) กจ 28:4; รม 1:14; 1 คร 14:11 (5) มก 16:18; ลก 10:19 (6) กจ 12:22; 14:11
(8) มธ 9:18; มก 5:23; ลก 4:40; กจ 9:40 (10) มธ 15:6; ฟป 4:19 (11) กจ 27:6
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เราจึงลงในเรือกําป นซึ่ งมาจาก
เมืองอเล็กซานเดรียและคางอยู
ที่เกาะนั้นในฤดูหนาว กําปนลํา
นั้ นมีรูปลูกแฝด ชื่ อแคสเตอร
และพอลลักซ เปนเครื่องหมาย
12พวกเราแวะที่ เมืองไซราคิ้วส
จอดอยูที่นั่นสามวัน
13 เราออกจากที่ นั่ นออมไปยัง
เมืองเรยีอูม ครั้นรุ งข้ึนลมทิศ
ใตก็พัดมา วันที่สองจึงมาถึง
เมืองโปทิโอลี
14 เราพบพวกพี่นองที่นั่น และ
เขาเชิญเราใหหยุดพักอาศัยอยู
กับเขาเจ็ดวัน แลวเราจึงไปถึง
กรุงโรม
15 ครั้ นพวกพ่ี นองในกรุงโรม
ไดยินขาวพวกเรา เขาจึงออกมา
พบเราที่บานตลาดอัปปอัสและ
ที่บานสามราน เมื่ อเปาโลเห็น
เขาแลว จึงขอบพระเดชพระคุณ
พระเจาและมีกําลังใจดีข้ึน

เปาโลท่ีกรุงโรม
16 ครั้ นพวกเรามาถึ งกรุ งโรม
นายรอยไดมอบพวกนักโทษให
กับผู บัญชาการของคายนั้น แต
เขายอมใหเปาโลอยูคนเดียวตาง
หาก ใหทหารคนหนึ่งคุมไว
17 ตอมาครั้นลวงไปสามวันแลว
เปาโลจึงเชิญพวกผู ใหญในพวก
ยิวมาประชุมกัน เมื่อมาพรอม
หนากันแลวทานจึงกลาวแกเขา
วา "ทานพ่ีนองทั้งหลาย ถึงแม

วาขาพเจามิไดกระทําผิดสิ่งหนึ่ง
สิ่ งใดตอชนชาติ หรือผิดธรรม
เนียมของบรรพบุรุษ ขาพเจายัง
ตองถูกมอบเปนนักโทษมาจาก
กรุงเยรูซาเล็ม เปนนักโทษให
อยูในมือของพวกโรม
18 ครั้นพวกนั้นไดไตสวนขาพ-
เจาแลวก็ประสงคจะปลอยขาพ-
เจาเสีย เพราะไมมีเหตุอะไรที่
ขาพเจาควรจะตองตาย
19 แตวาเมื่อพวกยิวพูดคัดคาน
ขาพเจาจึงจําตองอุทธรณถึงซี-
ซาร แตมิใชวาขาพเจามีอะไรจะ
ฟองชนรวมชาติของขาพเจา
20 เหตุฉะนั้นเพราะเหตุนี้ขาพ-
เจาจึงเชิญทานทั้งหลายมา เพ่ือ
จะได เห็นหน าและพูดกับท าน
เพราะที่ ข าพเจ าถูกล ามโซนี้ ก็
เนื่ องดวยความหวังของชนชาติ
อิสราเอล"
21 เขาทั้ งหลายจึงตอบทานวา
"พวกเราหาได รับจดหมายจาก
แควนยูเดียกลาวถึงทาน หรือ
หามีพวกพ่ี นองผู หนึ่ งผู ใดมา
รายงานหรือกลาวรายถึงทานไม
22 แตขาพเจาทั้ งหลายปรารถ-
นาจะฟงทานกลาววา ทานคิด
เห็นอยางไร เพราะพวกขาพเจา
ทราบวา พวกที่ ถือลัทธินี้ ก็ถูก
ติเตียนทุกแหง"
23 เมื่ อเขานั ดวั นพบกั บท าน
คนเปนอันมากก็พากันมาหายัง

(14) รม 1:8 (16) กจ 24:25; 27:3 (17) กจ 21:33; 23:29; 24:12-13; 26:31
(18) กจ 22:24 (19) กจ 25:11, 21 (20) กจ 26:6-7; อฟ 3:1; 2 ทธ 1:8; ฟม 1:10
(22) ลก 2:34; กจ 24:5, 14; 1 ปต 2:12 (23) ลก 24:27; กจ 17:3; 19:8; 26:6, 22
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ที่ อาศัยของทาน ทานจึงกลาว
แกเขาตั้ งแตเชาจนเย็น เปน
พยานถึงอาณาจักรของพระเจา
และชักชวนใหเขาเชื่อถือในพระ
เยซู โดยใชขอความจากพระ
ราชบัญญัติของโมเสสและจาก
คัมภีรศาสดาพยากรณ
24 คําที่ทานกลาวนั้น บางคนก็
เชื่อ บางคนก็ไมเชื่อ
เปาโลประกาศขาวประเสริฐ

แกคนตางชาติ
25 และเมื่ อเขาไม เห็นพองกัน
จึงลาไป เมื่ อเปาโลไดกลาวขอ
ความแถมวา "พระวิญญาณบริ-
สุทธิ์ ตรัสกับบรรพบุ รุษของเรา
ทั้ งหลาย โดยอิสยาหศาสดา
พยากรณถูกตองดีแลว
26 วา `จงไปหาชนชาตินี้ และ
กลาววา พวกเจาจะไดยินก็จริง
แตจะไมเขาใจ จะดูก็จริง แตจะ
ไมสังเกต

27 เพราะวาจิตใจของชนชาตินี้
ก็เฉ่ือยชา หูก็ตึง และตาเขาเขา
ก็ปด เกรงวาเขาจะเห็นดวยตา
ของเขา และไดยินดวยหูของเขา
และเขาใจดวยจิตใจของเขา และ
จะหันกลับมา และเราจะรักษา
เขาใหหาย'
28 เหตุฉะนั้นทานทั้ งหลายจงรู
วา ความรอดของพระเจาไดไป
ถึงคนตางชาติแลว และเขาจะ
ฟงดวย"
29 เมื่อเปาโลไดกลาวคําเหลานี้
เสร็จแลว พวกยิวก็ไดจากไป
และไดเถียงกันเปนการใหญ
30 เปาโลจึ งได อาศั ยอยู ครบ
สองปในบานที่ทานเชา และได
ตอนรับคนทั้งปวงที่มาหาทาน
31 ทั้ งประกาศอาณาจั กรของ
พระเจา และสั่ งสอนเรื่ องพระ
เยซูคริสตเจาโดยใจกลา ไมมี
ผูหนึ่งผูใดขัดขวาง
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